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Σύνοψη. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 
3(5) των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) 
Νόμων.  

Σημειώνεται ότι στις 15.3.2019 ο πιο πάνω Νόμος καταργήθηκε, αφού οι πρόνοιές 
του καλύπτονται από τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμο (Ν.20(I)/2014), που περιλαμβάνει πρόνοια, σύμφωνα με την οποία οι 
οικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας της Γενικής Κυβέρνησης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπόκεινται 
στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.  
Περαιτέρω, οι λοιπές πρόνοιες του άνω Νόμου καλύπτονται από τις πρόνοιες του 
περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)2002).    

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 
Ίδρυμα, ύστερα από έγκριση του Γενικού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των 
πιο πάνω Νόμων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 
επιπρόσθετο οικονομικό έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης για 
το έτος που έληξε στις 31.12.2018. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

 Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €10,65 εκ. και σύνολο υποχρεώσεων που 
υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού κατά €128,5 εκ.  Τα εν λόγω στοιχεία  
καταδεικνύουν ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας. 

 Ταμείο Συντάξεων: Αναλογιστικό έλλειμμα στις 31.12.2018 ύψους €119.552.820. 
Μετά από καταγγελία για πιθανή κακοδιαχείριση του Ταμείου, η Υπηρεσία μας 
ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων. 

 Σημαντική καθυστέρηση στη λήψη ενεργειών, στη βάση των συστάσεων της 
μελέτης που έγινε για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ. 

  Προτεινόμενο Οργανόγραμμα με αύξηση οργανικών θέσεων και αναβάθμιση 
Κλιμάκων. 

 Ευνοική μεταχείριση δύο συνεργατών αορίστου χρόνου που αναβαθμίστηκαν 
από την Κλίμακα Α4-7 στην 7η βαθμίδα της Α10, κατά παράβαση του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου 
Οικονομικών, χωρίς καμία διαβούλευση ή ενημέρωση των Υπουργείων 
Οικονομικών και Εσωτερικών, και με παραβίαση των αρχών χρηστής διοίκησης 
και ίσης μεταχείρισης αφού άλλοι συνεργάτες με ανάλογο εργασιακό προφίλ δεν 
έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης. Η Υπηρεσία μας θα παραπέμψει το θέμα στον 
Γενικό Εισαγγελέα για τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες. 

 Τα Σχέδια Υπηρεσίας έξι Διευθυντών προνοούν την Κλίμακα Α14, αντί την 
Κλίμακα Α15(ii) στην οποία αμείβονται. 

 Μη προσκόμιση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων από 9 άτομα του 
προσωπικού. 
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 Ελλιπής ενημέρωση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου 
προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτήν. 

 Αντικανονική παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών. 

 Πόρισμα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για το καθεστώς απασχόλησης των 
Έκτακτων Συνεργατών.  

 Υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας. 

- Μεγάλη αύξηση στη δαπάνη για υπερωρίες και επίδομα βάρδιας-ελλιπής 
έλεγχος υπερωριών (μη κτυπήματα κάρτας, μη τήρηση ωραρίου). 

- Καταβολή επιδόματος βάρδιας κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών ταξιδιών. 

- Πληρωμές επιδόματος βάρδιας σε Ανώτερο Λειτουργό Τηλεόρασης, χωρίς να 
τεκμηριώνεται η ορθότητα των πληρωμών. 

 Μετατροπή των Ανταποκριτών Ειδήσεων Εσωτερικού από Παροχείς Υπηρεσιών 
σε Συνεργάτες Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

 Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ  από δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ. 

 Προσλήψεις παροχέων υπηρεσιών. 

 Επειδή η σύναψη ειδικών συμφωνιών «barter agreements» παραπέμπει σε 
αγορά υπηρεσιών ή αγαθών, συστήσαμε όπως τηρούνται οι διατάξεις του περί 
Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, για να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, 
ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης.  

 Μεγάλη καθυστέρηση στη μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
από την καταχώριση μέχρι και την προβολή των διαφημίσεων.  

 Χρεώστες ύψους €1.εκ. με υψηλό κίνδυνο και αδυναμία ανάκτησης των 
εισπρακτέων. Το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους για τη 
συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των πιο πάνω οφειλών και εάν και 
εφόσον διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
απόδοσης  ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος. 

 Περιθωριακά ωφελήματα:  

- Η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα πιο πάνω ωφελήματα ανήλθε 
στις 31.12.2018 στα €8,6εκ. 

- Ποσό ύψους €146.195 έχει καταβληθεί στο Διευθυντικό Προσωπικό και 
πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη αποκλειομένων και των 
δικαστικών, για την επιστροφή τους σε λογαριασμό του Ιδρύματος. 

- Η Υπηρεσία μας εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο διάθεσης ποσού 
€3,5 εκ., που είναι κατατεθειμένο στον τραπεζικό λογαριασμό «Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα». Εισηγηθήκαμε τον άμεσο 
τερματισμό της παραχώρησης του ωφελήματος αυτού.   

 Ανανέωση συνεργασίας με τον Νομικό Σύμβουλο, χωρίς να τηρηθούν οι 
πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου ημερ. 27.4.2016 που 
επιβάλλουν προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας. 

 Ενοικίαση οχημάτων χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. 
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 Σύσταση για ορθολογιστική λειτουργία του ΔΣ, για την εξοικονόμηση χρόνου και 
οικονομικών πόρων του Ιδρύματος και την πιο αποτελεσματική λειτουργία του.  

 Σύσταση για καταγραφή της διαδικασίας/πολιτικής εξασφάλισης χορηγιών. 

 Συνομολόγηση συμφωνιών ορισμένου χρόνου με ηθοποιούς και παρουσιαστές, 
οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί, αντί να συνομολογούνται συμφωνίες με 
το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών.  

 Μετατροπή συμβασιούχου με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών σε 
εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου.  

 Σύσταση για κατανομή των δαπανών σε κέντρα κόστους, ώστε να παρέχεται 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα κόστη των προγραμμάτων. 

 Αδυναμίες/ελλείψεις στη διαχείριση της Δισκοθήκης (έλλειμμα 4.391 δίσκων και 
μη  καταχώριση 57.112 δίσκων στο σύστημα καταχώρισης αρχειακού υλικού. 
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Α. Εισαγωγή. 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) είναι Ημικρατικός Οργανισμός και λειτουργεί 
κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

To ΡΙΚ ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμου και τους σχετικούς Κανονισμούς.  

Σκοπός του ΡΙΚ – Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης είναι η προσφορά ειδησεογραφικού, 
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού προγράμματος, που απευθύνεται σε 
διάφορες κατηγορίες κοινού και η υποστήριξη των αξιών που διέπουν τις πολιτικές, 
νομικές και κοινωνικές δομές στις δημοκρατικές κοινωνίες, ιδιαίτερα τον σεβασμό του 
ανθρώπινου δικαιώματος του πολιτισμού και του πολιτικού πλουραλισμού. 

Αποστολή του ΡΙΚ είναι να εμπλουτίζει τη ζωή όλων των ανθρώπων της Κύπρου, 
καθώς και των αποδήμων, με ποιοτικά, καινοτόμα και πολυπολιτισμικά προγράμματα 
και υπηρεσίες, ικανοποιώντας τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες 
των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετη αξία για την κοινωνία και να 
συμβάλλει στον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της 
πατρίδας μας .  

Όραμά του, να είναι το πλέον αξιόπιστο και δημιουργικό μέσο ενημέρωσης στην 
Κύπρο, καλλιεργώντας και προβάλλοντας τις αξίες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 109(3) του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014). 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 
Ίδρυμα, ύστερα από έγκριση του Γενικού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των 
πιο πάνω Νόμων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 
επιπρόσθετο οικονομικό έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης για 
το έτος που έληξε στις 31.12.2018.  

2. Μεθοδολογία. 

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον 
εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο 
ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) 
που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος 
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

2.2. Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς 
ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός 
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ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που 
αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω 
Προτύπων: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 200 – Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου  

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

2.3.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού 
εμπιστοσύνης των χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, 
μέσω της έκφρασης ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, 
σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, 
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των 
πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της αποτελεσματικότητας 
εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο 
οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι 
αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των 
σχετικών νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  Σύμφωνα 
με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται ως μέρος διαχειριστικού 
ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται μία από 
τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη 
συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των ελεγχόμενων 
στόχων.  

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας 
και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ιδρύματος. 
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Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών 
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά 
στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, 
επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του 
μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  

Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 

Ομάδα Ελέγχου. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι: 

Μαρία Πιερή – Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής 

Χρυστάλλα Πίττα – Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου 

Κυριάκος Σάββα -- Λειτουργός Ελέγχου Α΄ 

Μαρία Λοϊζίδου – Λειτουργός Ελέγχου Α΄ 

Άννη Αβραάμ-- Λειτουργός Ελέγχου Α΄ 
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Γ. Ευρήματα. 

1. Οικονομική κατάσταση.  

(α) Αποτελέσματα έτους.  Το πλεόνασμα από εργασίες για το έτος 2018 ανήλθε 
σε €3,69 εκ. (€5,45 εκ. το 2017), το οποίο, μετά τον υπολογισμό αναλογιστικών 
κερδών στο Ταμείο Συντάξεων και στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, 
ανέρχεται σε €12,7 εκ. (€8,2 εκ. το 2017). 

(β) Κρατική χορηγία. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα 
χορηγία συνολικού ύψους €28.618.733 (€28 εκ. το 2017).    

(γ) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2018 οι τρέχουσες υποχρεώσεις 
του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €14,62 εκ., σε σύγκριση με €14,32 εκ. στις 31.12.2017, 
ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €3,97 εκ. (€5,58 εκ. 
στις 31.12.2017), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €10,65 εκ. 
(€8,75 εκ. το 2017). Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο 
του ενεργητικού του κατά €128,5 εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από 
τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων 
του Ιδρύματος μετά τη συνταξιοδότησή τους και από την οφειλή για τα περιθωριακά 
ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας 
και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων και των 
περιθωριακών ωφελημάτων του προσωπικού.  

(δ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 
εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2019, με ημερομηνία 
αναφοράς την 31.12.2018, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει 
αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €119.552.820 (€122.591.429 στις 
31.12.2017). Η οφειλή αυτή παρουσιάζεται στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ιδρύματος. 

(ii) Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Στον Προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος για το έτος 2018 έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για πληρωμές 
προς το Ταμείο Συντάξεων ύψους €7.000.000, ποσό το οποίο έχει καταβληθεί. 

Σημειώνεται ότι κατά το 2018 καταβλήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων 
ωφελήματα (συντάξεις και εφάπαξ) ύψους €6.579.293.  

 Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ύψος της πιο 
πάνω πρόνοιας, καθώς και της πραγματικής πληρωμής προς το Ταμείο 
καταδεικνύουν ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η ουσιαστική χρηματοδότηση του 
ελλείμματος.  

Αναφέρεται ότι η ετήσια επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης 
προσωπικού στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος για το 2018 
ανήλθε σε €2.028.937.  

(iii) Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος ετοίμασε έκθεση στις 10.3.2015, σχετικά 
με τη λειτουργία/χρηματοδότηση/διαχείριση του Ταμείου, από την οποία 
διαφαίνεται ότι, διαχρονικά, το κυριότερο πρόβλημα του Ταμείου ήταν η 
ανεπαρκής χρηματοδότησή του, αφού τα ποσά που εγκρίνονταν στους 
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ετήσιους Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες 
ήταν, κατά μέσο όρο, πολύ χαμηλότερα από τις πραγματικές οφειλές. Πέραν 
τούτου, το Ταμείο υπέστη χρηματική ζημιά ύψους €954.489 από το 
«κούρεμα» λογαριασμού στη Λαϊκή Τράπεζα τον Μάρτιο του 2013 και 
σημειώθηκε επίσης μεγάλη απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε 
χρεόγραφα και αξιόγραφα τριών εμπορικών τραπεζών (η αγοραία αξία στις 
31.12.2010 ήταν €17.217.144, ενώ στις 31.12.2012 ήταν €2.338.233, στις 
31.12.2016 €930.000, στις 31.12.2017 €900.000 και στις 31.12.2018 
€1.440.000, χωρίς να διενεργηθεί οποιαδήποτε αγοραπωλησία). Επίσης, 
μέρος της μείωσης στην αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου 
οφείλεται και στον μεγάλο αριθμό αφυπηρετήσεων μονίμων υπαλλήλων τα 
τελευταία χρόνια. 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται η διαχρονική μείωση στην αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και η αύξηση του αναλογιστικού 
ελλείμματος. 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

€ € € € € € € € € € € 

Αξία 
περιουσιακών 
στοιχείων του 
Ταμείου 4.461.688 3.328.045 2.931.465 3.383.378 6.398.442 11.938.913 24.061.884 37.330.834 50.057.034 54.155.356 53.587.000 

Αναλογιστική 
υποχρέωση 
του ΡΙΚ προς 
το Ταμείο 124.014.508 125.919.474 132.465.347 123.377.566 126.530.612 116.971.481 117.680.588 130.707.019 132.604.416 131.082.757 125.861.000 

Αναλογιστικό 
έλλειμμα 119.552.820 122.591.429 129.533.882 119.994.188 120.132.170 105.032.668 93.618.704 93.376.185 82.547.382 76.927.401 72.274.000 

Σημειώνεται ότι στις 8.12.2017 η Υπηρεσία μας, μετά από καταγγελία για 
πιθανή κακοδιαχείριση του Ταμείου Συντάξεων, απέστειλε επιστολή στον Γενικό 
Εισαγγελέα, με την οποία ζητούσε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τυχόν 
διάπραξης ποινικών αδικημάτων και για λήψη οποιωνδήποτε μέτρων τα οποία 
κρίνει ενδεδειγμένα. Η Νομική Υπηρεσία μάς κοινοποίησε επιστολή, ημερ. 
21.12.2017, προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, με την οποία ζητούσε να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε αδικημάτων από οποιοδήποτε 
πρόσωπο. 

(ε) Υποχρέωση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων του ΡΙΚ 
μετά τη συνταξιοδότησή τους.  Το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 44 των 
Κανονισμών 66/1966, οφείλει να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους 
υπαλλήλους του, όπως απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.   

Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις για το 2016 αναγνωρίστηκε το ποσό 
των €13.122.293, το οποίο αφορούσε σε αναλογιστική εκτίμηση της συνολικής 
οφειλής του Ιδρύματος κατά την 31.12.2016 (ημερομηνία αναφοράς) για τους 
μόνιμους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους εξαρτώμενούς τους, η οποία 
υπολογίστηκε από αναλογιστικό οίκο.  Το ποσό καταχωρίστηκε εξ ολοκλήρου στα 
«Λοιπά συνολικά έσοδα» του 2016, για λόγους μη πρακτικότητας  (impracticability) 
στην κατανομή της δαπάνης στα προηγούμενα έτη. Στις 31.12.2018 η οφειλή του 
Ιδρύματος ανήλθε σε €906.300, σε σύγκριση με €12.293.996 στις 31.12.2017, 
παρουσιάζοντας αναλογιστικό κέρδος ύψους €10.975.721. Η μείωση της 
υποχρέωσης οφείλεται στην πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ από 1.6.2020 καθώς, 
αναμένεται ότι δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε κόστος για το ΡΙΚ, σε σχέση με την 
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ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συνταξιούχων του.  Για τον λόγο αυτό δεν θα 
υφίσταται οποιοδήποτε κόστος μετά την 1.6.2020. 

(στ) Ακίνητα. Στις οικονομικές καταστάσεις τα ακίνητα του Ιδρύματος παρουσιάζονται 
με ιστορικό κόστος που ανέρχεται σε €9.799.395 (πριν τις αποσβέσεις). Η εκτίμηση της 
αγοραίας αξίας των ακινήτων, που έγινε το 2013, ανήλθε περίπου στα €58,8 εκ., η 
οποία παρουσιάζεται υπό μορφή σημείωσης στις οικονομικές καταστάσεις.  

2. Προϋπολογισμός. 

(α) Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2018, εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος στις 2.8.2017, υποβλήθηκε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών στις 3.8.2017, υποβλήθηκε στη Βουλή στις 7.2.2018 και ψηφίστηκε σε Νόμο 
(Ν.26(ΙΙ)/2018), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
στις 27.3.2018, με έγκριση δαπανών ύψους €33.197.250.   

Επιπρόσθετα, στις 26.9.2018 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.54(ΙΙ)/2018) 
και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11.12.2018, για 
δαπάνες ύψους €21.483.   

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 
2018.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας, η καθυστέρηση στην όλη 
διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισμού, για την οποία δεν ευθύνεται το Ίδρυμα, 
δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και νομιμότητας στο Ίδρυμα. 

Σύσταση: Ο Προϋπολογισμός να ετοιμάζεται στα χρονικά πλαίσια που προνοούνται 
στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμο 
(Ν.194/87) και στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμο (Ν.20(Ι)/2014).  

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2018 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε διάφορα άρθρα του 
Προϋπολογισμού, οι οποίες καλύπτονται με μεταφορές εξοικονομήσεων από άλλα 
άρθρα των ιδίων Κεφαλαίων και με μεταφορά πιστώσεων από τις «Μη 
Προβλεπόμενες Δαπάνες», για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του  περί 
Προϋπολογισμού Νόμου (Ν.26(ΙΙ)/2018), έχει εξασφαλιστεί η έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος και θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα να κατατεθεί σχετική 
έκθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

3. Μελέτη για Στρατηγικό και Υπηρεσιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ. 

(α) Όπως εκτενώς αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, 
το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού με συνοπτικές 
διαδικασίες, υπέγραψε στις 28.4.2014 σύμβαση με τον Συμβουλευτικό Οίκο PWC, για 
την ετοιμασία μελέτης για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ, με 
συνολικό ποσό δαπάνης €36.000, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία 
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2014. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η λειτουργική 
ανασκόπηση του ΡΙΚ, με εφαρμογή διαρθρωτικών, οργανωτικών και άλλων 
μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ότι το ΡΙΚ θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
αμέσως στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της Κυπριακής 
κοινωνίας, παρέχοντας ποιοτική  πληροφόρηση. 

Αναφέρεται σχετικά ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών με 
επιστολή του, ημερ. 22.2.2016, προς τον πρώην Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του 
Ιδρύματος, ζήτησε όπως υποβληθούν στο Υπουργείο του, το συντομότερο δυνατό, οι 
εισηγήσεις του Ιδρύματος με βάση τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης, χωρίς μέχρι 
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σήμερα να υποβληθεί οτιδήποτε στο Υπουργείο, εκτός από προσχέδιο νέου 
οργανογράμματος, το οποίο συζητήθηκε στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου,  
ημερ. 9 και 10.4.2016 και το οποίο προσομοιάζει με εισήγηση της μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι το νέο οργανόγραμμα του ΡΙΚ αποτελεί μόνο ένα μέρος της 
μελέτης για τη μεταρρύθμιση του Ιδρύματος. Στη μελέτη περιλαμβάνονται 
επιπρόσθετες προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και παρατίθεται ένα Σχέδιο Δράσης για 
την υλοποίησή τους, που οριοθετείται σε τρεις χρονικές περιόδους: σύντομα (εντός 1 
έτους), βραχυπρόθεσμα (μεταξύ 1-3 έτη) και μακροπρόθεσμα (μεταξύ 3-7 έτη). 
Επίσης, για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης έγινε εισήγηση, 
όπως καθοριστεί άτομο ή ομάδα ατόμων που θα έχει υπό την ευθύνη του/της τη 
γενική υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου, εντός καθορισμένων 
χρονοδιαγραμμάτων, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί. Επισημαίνεται 
ότι η εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής εντασσόταν στην κατηγορία της 
σύντομης εφαρμογής (δηλ. εντός ενός έτους από τον Νοέμβριο του 2014 που 
εκπονήθηκε η μελέτη), ενώ μέχρι σήμερα το εν λόγω θέμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. 
Αξιοσημείωτη είναι και η εισήγηση που γίνεται στη μελέτη για τη μείωση του 
προσωπικού του Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα, που θα έχει ετήσια εξοικονόμηση 
ύψους τουλάχιστον €1.831.955. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού, παρατίθενται 
οι επιλογές του Ιδρύματος, που περιλαμβάνουν εκούσια σχέδια αφυπηρέτησης, 
κατάργηση θέσεων και πλεονασμούς.  

Επισημαίνεται ότι, εκτός από το θέμα του νέου οργανογράμματος, για τα υπόλοιπα 
ζητήματα μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί 
οποιεσδήποτε αποφάσεις, εκτός ως προς την τεχνολογική αναβάθμιση που έγινε με 
την εγκατάσταση της πλατφόρμας παραγωγής – αρχειοθέτησης ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και του συστήματος αυτοματοποιημένης ροής 
των 4 τηλεοπτικών προγραμμάτων το 2014 και του συστήματος NEWSROOM που 
αφορά στις ειδήσεις τον Δεκέμβριο του 2017. 

Στις Εκθέσεις ελέγχου της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2015, 2016 και 2017, 
σημειώσαμε ότι παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στη λήψη ενεργειών στη βάση 
των συστάσεων της μελέτης. Παρόλο που και στις προηγούμενες Εκθέσεις της 
Υπηρεσίας μας ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε με τα κυριότερα πορίσματα της 
μελέτης που το Ίδρυμα προτίθεται να υλοποιήσει, τη θέση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των Διευθυντών, καθώς και τη θέση των συντεχνιών του προσωπικού 
του Ιδρύματος για την εν λόγω μελέτη, εντούτοις δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε 
πληροφόρηση. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε όπως οι συστάσεις της εν λόγω μελέτης ληφθούν σοβαρά υπόψη και 
υλοποιηθούν στον βαθμό του δυνατού, όσον αφορά  στη νέα δομή που ετοιμάζεται 
και ότι άλλες συστάσεις για τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό ήδη έχουν 
υλοποιηθεί με την υιοθέτηση του συστήματος Newsroom. 

(β)  Οργανόγραμμα. Το ΔΣ στη συνεδρία του, ημερ. 18.12.2018, μελέτησε 
πρόταση της Διευθυντικής Ομάδας του Ιδρύματος και αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει 
τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Γενικό Διευθυντή, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εργασιακών 
Σχέσεων και τον Διευθυντή Προσωπικού και Διοίκησης για την ετοιμασία τελικού 
προσχεδίου. Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε από τον Γενικό Διευθυντή του 
Ιδρύματος, λόγω της αλλαγής στη σύσταση του ΔΣ το θέμα εξετάζεται εκ νέου.  
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Στις 19.3.2019 ετοιμάστηκε πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων, σύμφωνα με το οποίο θα αρχίσει αμέσως διαβούλευση μεταξύ τους, 
προκειμένου μέχρι 25.4.2019 να προωθηθεί πρόταση της νέας Δομής 
(συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου) στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η ολοκλήρωση όλων των 
απαιτούμενων διεργασιών, προκειμένου η νέα Δομή να αρχίσει να εφαρμόζεται με 
συμπληρωματικό Προϋπολογισμό το 2019 ή/και από τον Προϋπολογισμό του 2020.  

Επισημαίνουμε ότι, ενώ στη μελέτη του οίκου PWC γίνεται  εισήγηση για τη μείωση 
του προσωπικού του Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα, που θα έχει  ετήσια εξοικονόμηση 
ύψους τουλάχιστον €1.831.955 και προς επίτευξη του στόχου αυτού παρατίθενται οι 
επιλογές του Ιδρύματος, που περιλαμβάνουν εκούσια σχέδια αφυπηρέτησης, 
κατάργηση θέσεων και πλεονασμούς, στο πιο πάνω πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ 
και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, το Ίδρυμα συμφώνησε για διαβούλευση νέας 
Δομής, με αναφορά σε ανάγκες σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Τούτο αφήνει να 
νοηθεί πως ενδεχομένως, πρώτο να υπάρξει αύξηση αντί μείωση προσωπικού και 
δεύτερο και σημαντικότερο, το Ίδρυμα φαίνεται να δεσμεύεται ότι θα εντάξει στη 
δομή, άρα και στην ιεραρχία αυτής, υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Τούτο ενισχύεται 
και από την αναφορά ότι τα θέματα που αφορούν στους συνεργάτες αορίστου 
χρόνου θα συζητηθούν σύντομα και παράλληλα με τη συζήτηση για τη νέα 
οργανωτική δομή. 

Η Υπηρεσία μας κρούει για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου, ως προς το 
ενδεχόμενο της αναβάθμισης υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε θέσεις της ιεραρχίας, 
χωρίς την ανοικτή προκήρυξη θέσεων. Αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει 
προηγούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά κυρίως για το Κεντρικό κράτος. 
Οι θέσεις ψηλά στην ιεραρχία θα πρέπει να πληρούνται μόνο όπως καθορίζεται στα 
Σχέδια Υπηρεσίας, δηλαδή ως θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και 
προαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον είναι πρώτου διορισμού και 
προαγωγής θα μπορούν να διεκδικηθούν από όλους όσους πληρούν τις απαιτήσεις 
του Σχεδίου Υπηρεσίας εντός και εκτός ΡΙΚ και όχι μόνο από υπαλλήλους αορίστου 
χρόνου που ήδη υπηρετούν στο ΡΙΚ. 

Ως Υπηρεσία, θεωρούμε απαράδεκτο, πρόσωπα που προσλήφθηκαν ως έκτακτοι ή 
με μίσθωση υπηρεσιών και στην πορεία μετατράπηκαν σε έκτακτους αορίστου 
χρόνου και τα οποία εξ αρχής γνώριζαν τους συγκεκριμένους όρους εργοδότησής 
τους να παρουσιάζονται ως δικαιούμενα προοπτικής ανέλιξης σε θέσεις προαγωγής 
που ουδέποτε προβλέπονταν στους όρους εργοδότησής τους.   

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου επικαλούνται αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρούμε ωστόσο ότι η 
ερμηνεία και σημασία τέτοιων αποφάσεων θα πρέπει να αξιολογηθεί από τη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αφού επηρεάζουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε 
πρόσφατη γνωμάτευσή του, ημερ. 22.3.2019, o Γενικός Εισαγγελέας επεσήμανε τα 
ακόλουθα: 

Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Στην απόφαση της 
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην υπόθεση Χρίστος Παναγίδης ν. Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (2012) 1 Α.Α.Δ. 1641, αποφασίστηκαν τα εξής: 

«Στην όλη δομή της υπόθεσης αυτής, υπάρχει, μια κατά τη γνώμη μας, 
θεμελιακή διαφορά. Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου και ο τρόπος διορισμού 
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του, όπως επίσης και η ανέλιξή του, ρυθμίζονται, κατά αποκλειστικότητα, από 
τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο του 1990, (Ν.1/90). 

Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου, όπως αναφέραμε πιο πάνω, δεν μπορεί με 
κανένα τρόπο να εξισωθεί με τον έκτακτο δημόσιο υπάλληλο ορισμένου 
χρόνου ή και ακόμη τον έκτακτο δημόσιο υπάλληλο αορίστου χρόνου, όπως 
προσδιορίστηκε με τον Νόμο 98(Ι)/2003. Ο σκοπός της θέσπισης του εν λόγω 
Νόμου, ήταν η προστασία των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Επιδιώχθηκε 
η άρση της δυσμενούς διάκρισης που, ενδεχομένως, θα υφίστατο ο υπάλληλος 
ορισμένου χρόνου με την κατάργηση των διαδοχικών συμβάσεων έναντι των 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου». 

Στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην υπόθεση Θεατρικός 
Οργανισμός Κύπρου ν. Ορέστη Σοφοκλέους Πoλιτική ΄Εφεση αρ. 513/2012 
18.1.2016, που επρόκειτο και για υπάλληλο οργανισμού δημοσίου δικαίου, 
αποφασίστηκαν τα εξής: 

«Είτε δοθεί έμφαση στη λέξη «οργανική» είτε στη λέξη «προσωρινός» για 
να χαρακτηριστεί ο διορισμός του εφεσείοντα, σημασία έχει ότι η 
εργοδότηση διαμορφώνεται από σχετική σύμβαση, η οποία βέβαια έστω και 
αν χαρακτηριζόταν ορισμένου χρόνου το πρωτόδικο Δικαστήριο, 
εφαρμόζοντας το Νόμο 98(Ι)/2003, έκρινε ότι είναι αορίστου χρόνου.   

Κατ΄ εφαρμογή της Αβραάμ ν. Δημοκρατίας (2008) 3 Α.Α.Δ. 49 έχει 
ιδιαίτερη σημασία το γεγονός της ύπαρξης σύμβασης. Ανεξάρτητα αν για 
σκοπούς εφαρμογής της προστασίας που παρέχει ο Ν.198/03 
χαρακτηρίζεται αορίστου ή καθορισμένου χρόνου.  Και βεβαίως ανεξάρτητα 
από τη δυνατότητα που δίνει ο σχετικός Κανονισμός για διορισμούς σε 
θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού τους οποίους χαρακτηρίζει ως 
προσωρινές θέσεις.  Είναι ακριβώς η σύμβαση που τελικά δίδει στην 
επίδικη σχέση τον προσωρινό της χαρακτήρα, τουλάχιστον στην αφετηρία 
της αλλά και την απομακρύνει από το χώρο του δημοσίου 
δικαίου.  ΄Αλλωστε η λέξη «οργανική» δεν σημαίνει κάτι άλλο από τη θέση 
που προβλέπεται από ένα καταστατικό ή εν προκειμένω από το ΘΟΚ. (βλ. 
Λεξικό Μπαμπινιώτης σελ.1268).  Η δε λέξη «προσωρινή» παραπέμπει σ΄ 
αυτό που διαρκεί ή ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (βλ. στο ίδιο 
Λεξικό σελ.1501). Επίσης, μια σχέση δεν αποσπάται από το χώρο του 
ιδιωτικού Δικαίου απλώς επειδή ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων (ο ΘΟΚ 
εν προκειμένω) τυγχάνει να είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. 

Η φιλοσοφία της προσέγγισης στην Αβραάμ αφορά ακριβώς στο γιατί 
επιβάλλεται αυτή η διαφοροποίηση.  Θεωρούμε δε ότι ο λόγος της ισχύει 
πλήρως και εν προκειμένω.   

Μεταφέρουμε σχετικό απόσπασμα από το σκεπτικό της πλήρους 
Ολομέλειας για να καταδειχθεί η εφαρμογή της και στην κρινόμενη 
περίπτωση: 

«Ως πρόλογο, και για το ιστορικό της υπόθεσης, να αναφέρουμε πως η μόνιμη 
θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναφορικά με την πρόσληψη ατόμων στη 
Δημόσια Υπηρεσία με διαδικασίες έξω από την προβλεπόμενη στο Σύνταγμα και 
τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο 1/90, στον οποίο υιοθετούνται οι 
συνταγματικές αρχές για ίση μεταχείριση των πολιτών και διαφάνεια στις 
διαδικασίες, εκφράστηκε ρητά και καθαρά στις υποθέσεις Κυπριακή Δημοκρατία 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2008/rep/2008_3_0049.htm
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και Άλλοι v. Γιάλλουρου και Άλλης (1995) 3 Α.Α.Δ. 363, Μενελάου και Άλλοι v. 
Κυπριακής Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 370 και Ηλία και Άλλοι v. Κυπριακής 
Δημοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 884. Στην υπόθεση μάλιστα Μενελάου, το Ανώτατο 
Δικαστήριο θεώρησε ορθό να συνοψίσει τις βασικές αρχές που διέπουν 
διορισμούς στο δημόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από το Σύνταγμα και τους 
συνάδοντας προς αυτό Νόμους, ως εξής: 

«α. Μόνο αρμόδιο σώμα για τη διενέργεια προσλήψεων στη Δημόσια 
Υπηρεσία, σε μόνιμη ή προσωρινή θέση, είναι η Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας. 

β. Καμιά θέση στη Δημόσια Υπηρεσία δεν πληρούται χωρίς να προηγηθεί η 
δημόσια προκήρυξη της. 

γ. Η κατοχή των προβλεπόμενων από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντων 
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για διορισμό σε δημόσια θέση.» 

Να προσθέσουμε μόνο πως η κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως 
εκφράστηκε στις πιο πάνω αποφάσεις, συνάδει απόλυτα με τις γενικές αρχές 
δικαίου για ισοτιμία, ισονομία και την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης διαφανών 
διαδικασιών, όπου λειτουργεί το δημόσιο απευθυνόμενο προς τους πολίτες, 
όπως έχουν υιοθετηθεί από το ΕΔΑΔ και ΔΕΚ. Να παραπέμψουμε ενδεικτικά 
στην πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-260/04, 13 Σεπτεμβρίου, 
2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας 
και υποστηριζόμενης από το Βασίλειο της Δανίας, όπου ειπώθηκαν τα πιο 
κάτω: 

«Εν προκειμένω, διαπιστώνεται ότι η παντελής έλλειψη διαγωνισμού προς 
σύναψη συμβάσεων παραχωρήσεως για τη διαχείριση στοιχημάτων 
ιπποδρομιών δεν συνάδει προς τα Άρθρα 43 ΕΔ και 49 ΕΔ και, ειδικότερα, 
παραβιάζει τη γενική αρχή διαφάνειας και την υποχρέωση εξασφαλίσεως 
προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας. Πράγματι, η ανανέωση των 329 παλαιών 
συμβάσεων παραχωρήσεως χωρίς διαγωνισμό εμποδίζει το άνοιγμα των εν 
λόγω συμβάσεων παραχωρήσεως στον ανταγωνισμό και τον έλεγχο της 
διαφάνειας των διαδικασιών αναθέσεως του αντικειμένου των συμβάσεων.». 

Ο Ν. 98(I)/2003, που όπως είπαμε πιο πάνω είναι εναρμονιστικός της Οδηγίας 
1999/70/ΕΚ, ορίζει στο Άρθρο 10 ως αρμόδιο δικαστήριο «προς επίλυση 
οποιασδήποτε διαφοράς αστικής φύσεως, η οποία ήθελε προκύψει από την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου», το Δικαστήριο Εργατικών 
Διαφορών. Και βεβαίως ο τερματισμός των υπηρεσιών συμβασιούχου εμπίπτει 
στην έννοια «διαφοράς αστικής φύσεως». Ο καθορισμός του αρμόδιου 
δικαστηρίου στο Νόμο έγινε σύμφωνα με το Άρθρο 5 στη Ρήτρα 8 της Οδηγίας, 
όπου αναφέρεται: 

«Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των διαφορών και καταγγελιών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας γίνονται σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και πρακτικές σε εθνικό επίπεδο.». 

Ο Νόμος και η οδηγία εφαρμόζονται σε όλους τους συμβασιούχους αορίστου 
διάρκειας που υπηρετούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η θεραπεία που 
δίδεται από το δικαστήριο, σε περίπτωση παρανομίας εκ μέρους του εργοδότη, 
πρέπει να είναι πλήρης και ταυτόχρονα ισότιμη και ισόνομη. Τέτοια θεραπεία 
δεν μπορεί να δώσει το Ανώτατο Δικαστήριο στην άσκηση της αναθεωρητικής 
του δικαιοδοσίας βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Η δικαιοδοσία του 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1995/rep/1995_3_0363.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1996/rep/1996_3_0370.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1999/rep/1999_3_0884.htm
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Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι ακυρωτική και ασκείται μόνο στον τομέα του 
δημοσίου δικαίου. Επομένως, οι συμβασιούχοι αορίστου διάρκειας στον 
ιδιωτικό τομέα δεν μπορούν να την επικαλεστούν. Με το Νόμο και τη σχετική 
Οδηγία όλοι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, που μετατρέπονται σε 
αορίστου χρόνου, αποκτούν δικαιώματα που διασφαλίζονται ισότιμα και 
ισόνομα από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, όπως καθορίζεται στο Νόμο. 

Έχουμε τη γνώμη πως οι όροι υπηρεσίας των εκτάκτων - συμβασιούχων στο 
δημόσιο τομέα καθορίζονται από τη σύμβαση τους και τις σχετικές νομοθετικές 
πρόνοιες και ως εκ τούτου ο τερματισμός των υπηρεσιών τους ανάγεται στη 
σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου και τη σχετική Οδηγία, η οποία, σύμφωνα με την 
πρόσφατη τροποποίηση του Συντάγματός μας, ο περί της Πέμπτης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος, Ν. 127(I)/06, έχει αυξημένη ισχύ και 
έναντι των προνοιών του Συντάγματος.». 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο Οργανόγραμμα του ΡΙΚ, υπάρχουν 181 οργανικές 
θέσεις. Με βάση το προτεινόμενο Οργανόγραμμα που μας στάληκε από τον 
Διευθυντή Προσωπικού και Διοίκησης στις 15.5.2019, οι θέσεις αυτές αυξάνονται σε 
220, ως ακολούθως: 

 Κλίμακα Θέσεις  

Θέση Υφιστάμενη Προτεινόμενη 
Υφιστά-

μενες 
Κενές Προτεινόμενες 

Αύξηση/ 
(Μείωση) 

Γενικός Διευθυντής Πάγιος Πάγιος 1 - 1 0 

Διευθυντές Α15(ii) Α15(ii) 8 3 3 -5 

Πρώτοι Λειτουργοί Α12(ii) Α14(ii) 13 11 8 -5 

Ανώτεροι Λειτουργοί Α11(ii) Α13(ii) 33 12 27 -6 

Λειτουργοί Α Δ/Υ Α11(ii) 

 

 16 16 

Λειτουργοί Α8,Α10,Α11 Α8-10/11 2  2 - 

Λειτουργοί Α8,Α9,Α10(i) Α8-10/11 52 41 96 44 

Βοηθοί Λειτουργοί Α4,Α7(ii) Α4-7(ii) 39 11 47 8 

Αν. Γραμ. Λ/ργός Α10(i) Α10(ii) 2 2 1 -1 

Γραμ. Λ/ργός Α8,Α9(i) Α8-9 6 6 3 -3 

Γραφείς Α2,Α5,Α7(ii) Α2/5/7 21 7 16 -5 

Βοηθοί Γραφείου Α1,Α2,Α5(ii) 
 

4 3 

 

-4 

  
 

181 96 220 39 

Σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένες θέσεις, σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο 
του 2018 του Ιδρύματος, ανέρχονταν σε 181, ενώ στις 31.12.2018 υπήρχαν 96 κενές 
θέσεις. Επειδή ορισμένες θέσεις εξακολουθούν να παραμένουν κενές για πολλά 
χρόνια, εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι θέσεις αυτές εξακολουθούν να είναι 
απαραίτητες.   

Όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα, το Ίδρυμα προτείνει αναβάθμιση των 
Κλιμάκων των ακόλουθων θέσεων:  

Πρώτου Λειτουργού από Α12(ii) σε Α14(ii). Σύμφωνα με την υφιστάμενη 
κατάσταση, οι θέσεις Πρώτου Λειτουργού είναι 13, από τις οποίες μόνο οι 2 θέσεις 
είναι συμπληρωμένες. Προτείνεται η μείωση των θέσεων από 13 σε 8. 
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Ανώτερου Λειτουργού από Α11(ii) σε Α13(ii). Οι θέσεις Ανώτερου Λειτουργού είναι 
33  και προτείνεται η μείωσή τους σε 27. 

Λειτουργού από Α8,Α9,Α10(i) σε Α8-10/11. Οι θέσεις Λειτουργών αυξάνονται από 
52 σε 96 και οι θέσεις Βοηθών Λειτουργών από 39 σε 47.  

Διευθυντές (Κλ. Α15(ii)). Οι θέσεις των Διευθυντών μειώνονται από 8 σε 3. 
Σημειώνεται ότι, πριν το 2001, οι θέσεις των Διευθυντών ήταν 3. 

Σημειώνεται επίσης ότι δημιουργούνται 16 νέες θέσεις Λειτουργού Α΄ Κλίμακα Α11(ii). 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι πρόθεση της Διοίκησης είναι, 
μέσω του νέου οργανογράμματος του ΡΙΚ, να δοθεί επιτέλους η ευκαιρία στη 
δημόσια ραδιοτηλεόραση να στελεχωθεί ορθολογιστικά με τη συμπλήρωση μόνιμων 
θέσεων, τις οποίες και οι συνεργάτες να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν. Η 
Διοίκηση είναι της άποψης ότι η ριζική αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων 
στρεβλώσεων που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό του ΡΙΚ θα επέλθει και 
μέσω της νέας δομής. 

4. Προσωπικό.  

(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το 
Ίδρυμα κατά την 31.12.2018 και 31.12.2017, μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 2018 2017 

Υπαλληλικό προσωπικό:   

Μόνιμοι υπάλληλοι 83 85 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου  253 256 

 336 341 

Εργατικό προσωπικό:   

Τακτικοί 38 39 

 38 39 

Σύνολο 374 380  
 

 

 
2018 2017 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: € € 

Μόνιμοι υπάλληλοι (δεν συμπεριλαμβάνεται η ελλειμματική 
εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων)   

 Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 3.656.949 3.552.362 

 Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες 231.778 226.591 

 Εργοδοτικές εισφορές 503.220 486.306 

 4.391.947 4.265.259 

 Ωφελήματα προσωπικού 427.583 492.730 

 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία  465.788 601.691 

 5.285.318 5.359.680 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)  8.123.123 7.906.875 

Εργατικό προσωπικό 1.040.752 1.047.803 

Σύνολο 14.449.193 14.314.358 

Το Ίδρυμα απασχολεί 38 ωρομίσθιους εργάτες, οι οποίοι (εκτός των 9 καθαριστριών) 
μετακινούνται στις διάφορες Διευθύνσεις του Ιδρύματος και εργάζονται ως εξής: 9 
άτομα εργάζονται ως Ξυλουργοί στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής (ΤΣΠ), 2 
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Συγκολλητές, 3 Κλητήρες, 2 Γενικοί Εργάτες Α, 4 Αναρριχητές/Επιδιορθωτές 
Εξοπλισμού Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 1 
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων, 2 Βοηθοί Κινηματογραφικών Συνεργείων στούντιο 
και Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων Τηλεόρασης (ΣΕΜΤ), οι οποίοι εκτελούν και 
καθήκοντα του οδηγού ΣΕΜΤ, 1 Υπεύθυνος Υπηρεσίας Οδηγών, 1 Φωτιστής, 1 
Διευθυντής Σκηνής, 1 Βοηθός Αποθηκάριος, 1 Βοηθός Συντηρητής, 1 Χειριστής 
τεχνικών συσκευών.  

(β) Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, υπερωρίες και 
επιδόματα βάρδιας. Στον πιο κάτω πίνακα, που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση υπερωριών και επιδόματος βάρδιας, φαίνεται κατά κατηγορία, η 
δαπάνη για τα έτη 2016-2018. 

 Μόνιμοι υπάλληλοι Συνεργάτες αορίστου χρόνου 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

€ € € € € € 

Αποζημίωση για εργασία 
κατά τις Κυριακές και 
αργίες 73.979 67.965 70.349 244.157 202.834 199.773 

Επίδομα βάρδιας 53.204 49.256 48.745 150.777 151.470 155.503 

 127.183 117.221 119.094 394.934 354.304 355.276 

Υπερωρίες 84.165 82.344 36.823 223.417 230.241 145.991 

Σύνολο 211.348 199.565 155.917 618.351 584.545 501.267 

Σημειώνεται ότι για τους Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, τα πιο πάνω ποσά 
χρεώνονται στο Κεφάλαιο «Έξοδα Προγραμμάτων». 

(γ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο συνολικός αριθμός των 
Συνεργατών Αορίστου Χρόνου που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 
31 Δεκεμβρίου των ετών 2017 και 2018.  

Κατηγορία προσωπικού: 2018 2017 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (ενταγμένοι σε κλίμακα) 242 246 

Με ειδικό συμβόλαιο  11 10 

Συνολικός αριθμός αορίστου χρόνου  253 256 

 Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των Συνεργατών Αορίστου Χρόνου 
και των εισφορών στα διάφορα Ταμεία ανήλθαν σε €8.123.123 (2017: 
€7.906.875). 

 Επίσης, οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των Συνεργατών Ορισμένου 
Χρόνου (εκτός των ηθοποιών) και των εισφορών στα διάφορα Ταμεία 
ανήλθαν σε €335.899 (2017: €191.360). Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για την 
αμοιβή των ηθοποιών και την αγορά υπηρεσιών ανήλθαν στις €447.686 
(2017: €595.443) και €761.693 (2017: €767.695), αντίστοιχα.  

Καθόσον αφορά στο Κονδύλι «Αμοιβές Συνεργατών», εισηγούμαστε όπως 
δίδεται ανάλυση για τον αριθμό των συνεργατών, τις θέσεις τους και τον τρόπο 
αμοιβής τους, έτσι ώστε να παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση στο 
Υπουργικό Συμβούλιο που τον εγκρίνει και στη Βουλή που τον ψηφίζει. 
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Σε  απάντηση του στις 27.9.2019, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος μάς πληροφόρησε, αναφορικά με την πιο πάνω παρατήρηση, ότι η 
ζητηθείσα πληροφόρηση επισυνάπτεται δεόντως στο επεξηγηματικό 
υπόμνημα του Προϋπολογισμού, το οποίο και μας διαβίβασε ως συνημμένο 
στην επιστολή του. Στον Πίνακα/Οργανόγραμμα, που επισυνάπτεται στο 
υπόμνημα του Προϋπολογισμού, φαίνεται ότι 251 συνεργάτες βρίσκονται στην 
μισθοδοτική Κλίμακα Α4-7 και 2 συνεργάτες στην κλίμακα Α6. Υπάρχει επίσης 
σημείωση ότι 11 εξ αυτών δεν είναι ενταγμένοι σε μισθοδοτικές κλίμακες. 

(ii)  Αναβάθμιση μισθοδοτικής κλίμακας 2 συνεργατών από την Κλίμακα 
Α4-7(ii) στην 7η βαθμίδα της Α10.  

Μετά τη λήψη της πιο πάνω απάντησης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας καταγγελία 
για ευνοϊκή μεταχείριση δύο (2) συνεργατών αορίστου χρόνου, οι οποίοι 
αναβαθμίστηκαν από την Κλίμακα Α4-7(ii) στην 7η βαθμίδα της Κλίμακας 
Α10.  

Από στοιχεία που ζητήσαμε και μας διαβιβάστηκαν από το Ίδρυμα, 
διαφάνηκε ότι οι δύο συνεργάτες εργοδοτούνταν ο ένας ως ενταγμένος 
στην Κλίμακα Α4-7(ii) και ο άλλος με ειδικό συμβόλαιο.  

Υπενθυμίζεται πως, όπως αναφέρεται σε παλαιότερες Εκθέσεις της 
Υπηρεσίας μας, στις 27.10.2007 υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ της  
διεύθυνσης και των συντεχνιών  των υπαλλήλων του Ιδρύματος, ενώπιον 
του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, με την 
οποία ρυθμίστηκε το καθεστώς απασχόλησης 56 συνεργατών. Οι εν λόγω 
συνεργάτες απασχολούνταν ως έκτακτοι με τα ίδια καθήκοντα και αριθμό 
ωρών με αυτά των τακτικών συνεργατών. Η συμφωνία προέβλεπε ένταξη 
των συνεργατών σε μισθοδοτικές κλίμακες από 1.11.2007, με αναγνώριση 
της υπηρεσίας τους στο Ίδρυμα για σκοπούς τοποθέτησής τους στην 
ανάλογη βαθμίδα, με όλα τα ωφελήματα των τακτικών συνεργατών, 
συμπεριλαμβανομένων ετήσιας προσαύξησης, κυβερνητικού επιδόματος 
βάρδιας, επιδόματος υπερωρίας  και  ένταξης στο Ταμείο Προνοίας μετά 
την πάροδο έξι μηνών αφότου γίνουν αορίστου διάρκειας. Ορισμένοι 
συνεργάτες αρνήθηκαν τότε να ενταχθούν σε μισθοδοτική κλίμακα και 
παρέμειναν στο Ίδρυμα με ειδικό συμβόλαιο.  

Ο ένας εκ των δύο συνεργατών είχε εργαστεί στο Ίδρυμα την περίοδο 
1990 – 2001, οπότε και παραιτήθηκε από το Ίδρυμα για να εργαστεί σε 
ιδιωτικό σταθμό. Το 2009 επαναπροσλήφθηκε «ως εξειδικευμένος και 
έμπειρος δημοσιογράφος για ειδικά θέματα με το καθεστώς συνεργάτη 
ορισμένου χρόνου», με μισθό €1.950 μηνιαίως, ο οποίος αυξήθηκε σε 
€2.193 το 2011 και σε €2.762 το 2012. Πριν την πρόσφατη ένταξή του 
στην 7η βαθμίδα της Κλίμακας Α10, ο μεικτός μισθός του ήταν  €2.777, 
συν περίπου €200 επίδομα σύνταξης, ενώ τώρα έχει αυξηθεί σε €3.676. 
Αυτό σημαίνει αύξηση μισθού της τάξης των €700 μηνιαίως, ενώ είχε 
προσληφθεί «εξειδικευμένος και έμπειρος δημοσιογράφος» και συνεπώς 
δεν ετίθετο θέμα ότι εκτελούσε καθήκοντα διαφορετικά από αυτά για τα 
οποία είχε προσληφθεί.  

Το 2013 οι δύο συνεργάτες καταχώρησαν στο Δικαστήριο Εργατικών 
Διαφορών αιτήσεις με απαίτηση για τοποθέτησή τους σε υψηλότερες 
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κλίμακες από αυτές που υπηρετούσαν, με το αιτιολογικό ότι τους είχαν 
ανατεθεί και εκτελούσαν καθήκοντα Συντάκτη και όχι του Βοηθού 
Συντάκτη, όπως ήταν η θέση τους.  

Στις 18.6.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με το αιτιολογικό 
της απόσυρσης των αιτήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, στα πλαίσια ενός 
εξώδικου συμβιβασμού και δήθεν επειδή έτσι θα προστατευόταν ο 
ευρύτερος δημόσιος τομέας από τις αρνητικές συνέπειες μιας δικαστικής 
απόφασης, ως εάν το Διοικητικό Συμβούλιο να είχε αρμοδιότητα, χωρίς 
μάλιστα καμία διαβούλευση με την Κυβέρνηση, να αναλάβει αυτόκλητα τον 
ρόλο του προστάτη του δημόσιου συμφέροντος στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, αποφάσισε να αναβαθμίσει τον ένα συνεργάτη από την Κλίμακα 
Α4-7(ii), στην οποία ήταν ενταγμένος (μεικτός μισθός €2.925 + περίπου 
€200 ως επίδομα σύνταξης) στην 7η βαθμίδα της Κλίμακας Α10 (μεικτός 
μισθός €3.676) και να τοποθετήσει στην ίδια κλίμακα τον άλλο συνεργάτη, 
ο οποίος, όπως αναφέρεται πιο πάνω, εργαζόταν με ειδικό συμβόλαιο. 

Προτού πάρει την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη 
τη θέση του νομικού του συμβούλου ότι νομιμοποιείται να αυξήσει την 
αμοιβή οποιουδήποτε συνεργάτη αορίστου χρόνου, εφόσον αυτοί είναι 
εργοδοτούμενοι ιδιωτικού δικαίου. 

Επί της πιο πάνω απόφασης, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

(α) Όπως αναφέρεται πιο πάνω και όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, το Οργανόγραμμα 
με τις θέσεις και μισθοδοτικές κλίμακες των συνεργατών αορίστου χρόνου 
υποβλήθηκε ως μέρος του υπομνήματος του Προϋπολογισμού του 2019 
και εξηγεί και αναλύει το ποσό που περιλαμβάνεται στο Μέρος 300 του 
εγκριθέντος Προϋπολογισμού.  

(β) Με βάση το άρθρο 111 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), τα αδικήματα για 
παραβάσεις όσον αφορά στις πιστώσεις ή άλλες διατάξεις του περί 
Προϋπολογισμού Νόμου, καθορίζονται στον περί της Διαχείρισης των 
Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμο. 

(γ) Με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του περί της Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), ο Ελέγχων Λειτουργός οφείλει να 
ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προϋπολογισμού Νόμου και 
δυνάμει γενικών και ειδικών Κανονισμών, Διατάξεων και Οδηγιών που 
εκδίδει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών και εξουσιοδοτεί τη διενέργεια 
δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και μόνο μέσα στα 
όρια των προβλεπόμενων Κονδυλίων του οικείου Προϋπολογισμού. Με 
βάση δε το εδάφιο (2) του ιδίου άρθρου, Ελέγχων Λειτουργός ο οποίος 
εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (1) διαπράττει ποινικό αδίκημα και ευθύνεται αστικά για κάθε 
τέτοια πληρωμή.  

(δ) Σημειώνεται ότι και άλλοι συνεργάτες αορίστου χρόνου στο ίδρυμα, 
επίσης Βοηθοί Συντάκτες, φαίνεται να ασκούν καθήκοντα Συντάκτη και σε 
αυτούς το Ίδρυμα καταβάλλει επίδομα Υπεύθυνου Σύνταξης, κάτι που 
δεικνύει παραδοχή εκ μέρους του Ιδρύματος ότι ασκούν καθήκοντα 
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Συντάκτη. Επίσης, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις Βοηθών Συντακτών 
που παρουσιάζουν εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, οι 
οποίοι μπορούν να ισχυριστούν ότι, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, θα 
πρέπει και εκείνοι να τύχουν ανάλογης αναβάθμισης. Θεωρούμε συνεπώς 
ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η απόφαση του Ιδρύματος για αναθάθμιση 
των δύο συνεργατών να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου, τόσο στο Ίδρυμα 
όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με το προηγούμενο που έχει 
δημιουργηθεί, θα μπορούν οι προϊστάμενοι εργοδοτουμένων αορίστου 
χρόνου να αναθέτουν σε αυτούς εργασία που θα είναι ή θα φαίνεται ότι 
είναι, ανάλογης θέσης με υψηλότερη μισθοδοτική κλίμακα και οι υπάλληλοι 
θα δικαιούνται μισθοδοτική αναβάθμιση. Ήδη ο νομικός σύμβουλος του 
Ιδρύματος είχε επισημάνει, πριν ληφθεί η απόφαση για αναβάθμιση των 
δύο συνεργατών, ότι αποτελεί ευθύνη του Γενικού Διευθυντή του 
Ιδρύματος να εξετάσει κατά πόσο και άλλοι συνεργάτες του Ιδρύματος θα 
έχουν παρόμοιες απαιτήσεις.  

(ε) Στη βάση των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας θα αποταθεί στον Γενικό 
Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσο συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο και κατά πόσο θα μπορούσε να 
αναζητηθούν αστικές αποζημιώσεις για την αναβάθμιση των δύο υπό 
αναφορά συνεργατών και οποιωνδήποτε άλλων εργοδοτουμένων αορίστου 
χρόνου που ενδεχομένως να πετύχουν ανάλογη αναβάθμιση, επικαλούμενοι 
το προηγούμενο που ενδεχομένως να κριθεί ότι δημιουργήθηκε από τη 
συγκεκριμένη απόφαση. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι οι εν λόγω συνεργάτες το 2013 
καταχώρισαν αιτήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών για αύξηση της 
μισθοδοσίας τους και ότι το ΡΙΚ δεν επιθυμούσε την έκδοση δυσμενούς απόφασης 
εναντίον του, η οποία ενδεχομένως να περιέπλεκε τα πράγματα. Το Ίδρυμα έλαβε  
συμβουλή από τον Νομικό του Σύμβουλο ότι, ως θέμα αρχής, το ΡΙΚ έχει τη 
δυνατότητα να αυξήσει την αμοιβή και τα ωφελήματα εργοδοτουμένων ιδιωτικού 
δικαίου, εάν κάτι τέτοιο απαιτούν τα γεγονότα και ότι η διακριτική ευχέρεια του 
Διοικητικού Συμβουλίου στον χώρο αυτό, θα πρέπει να εξασκείται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. 

Επίσης, μας αναφέρθηκε ότι ο Νομικός Σύμβουλος, στη γνωμάτευσή του, ημερ. 
10.5.2019, έκαμε σαφές ότι οι απόψεις του περιορίζονταν στο «θέμα αρχής». Εν 
συνεχεία, ο Νομικός Σύμβουλος ενημέρωσε το ΡΙΚ αναφορικά με την πρόταση των 
εν λόγω συνεργατών για τοποθέτηση σε συγκεκριμένη βαθμίδα της Κλίμακας Α10, 
γεγονός που αποτελούσε και προϋπόθεση για εξωδικαστικό συμβιβασμό.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ανέφερε επίσης ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να 
τοποθετήσει τους εν λόγω συνεργάτες στη μισθολογική κλίμακα του Συντάκτη, ενόψει 
των καθηκόντων που επιτελούν και οι αιτήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών 
Διαφορών αποσύρθηκαν, χωρίς οποιαδήποτε ικανοποίηση για αναδρομικά, όπως 
ζητούσαν και χωρίς δικηγορικά έξοδα εναντίον του ΡΙΚ. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο 
συνεργάτες ζητούσαν τοποθέτηση σε υψηλότερη μισθολογική κλίμακα από την Α10. 
Η απόφαση λήφθηκε επί τη βάσει του γεγονότος ότι οι δύο συνεργάτες προσφέρουν 
πολύ σημαντική υπηρεσία στο ΄Ιδρυμα και έτσι το Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει 
τα ωφελήματά τους, σύμφωνα και με τις προσπάθεις για εξώδικο συμβιβασμό, ώστε 
οι δύο συνεργάτες να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στο ΄Ιδρυμα. 
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος εξέφρασε την άποψη ότι ο όποιος περιορισμός στις 
κλίμακες των συνεργατών αορίστου χρόνου δεν αποτελεί μέρος του περί 
Προϋπολογισμού Νόμου, αλλά περιέχεται «στο επεξηγηματικό υπόμνημα του 
Προϋπολογισμού», που δεν αποτελεί κείμενο με νομική ισχύ. Στον Νόμο του 
Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται μόνο το ποσό που διατίθεται για συνεργάτες 
αορίστου χρόνου και για το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος διαβεβαίωσε ότι το ΡΙΚ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε 
άλλες αναβαθμίσεις κλιμάκων και ότι στο μέλλον το ΄Ιδρυμα θα απευθύνεται γραπτώς 
όχι μόνο στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, όπου 
από αβλεψία δεν απευθύνθηκε το αντίστοιχο τμήμα του ΡΙΚ σε αυτή την περίπτωση, 
αλλά και στην Υπηρεσία μας για τη δέουσα καθοδήγηση. 

Επίσης, μας ανέφερε ότι όσον αφορά στην παρούσα περίπτωση, το ΡΙΚ θα λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για επικαιροποίηση με την κατάλληλη τροποποίηση του 
επεξηγηματικού υπομνήματος που αναφέρεται στους συνεργάτες αορίστου χρόνου 
και ότι και οι δύο δικαστικές διαδικασίες που είχαν καταχωρίσει οι συνεργάτες 
ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών αποσύρθηκαν και απορρίφθηκαν και 
ουδέν νομικό προηγούμενο έχει δημιουργηθεί. Μας ανέφερε ότι πρόκειται για 
εξαιρετική περίπτωση, της οποίας η διευθέτηση ουδόλως συνιστά προηγούμενο για 
άλλες περιπτώσεις. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η θέση του Ιδρύματος, πως δήθεν ένα νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει την ευχέρεια, μόνο με δική του απόφαση και χωρίς 
έγκριση μέσω συμπληρωματικού ή του επόμενου Προϋπολογισμού, να αναβαθμίζει 
κλίμακες εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, επειδή ο κατάλογος με τις θέσεις και τις 
αντίστοιχες κλίμακες περιλαμβάνεται στο υπόμνημα του Προϋπολογισμού και όχι στο 
κείμενο που ψηφίζεται και δημοσιεύεται σε Νόμο, είναι από κάθε άποψη ανυπόστατη 
και απαράδεκτη. Το υπόμνημα του Προϋπολογισμού αναλύει το ποσό που δεικνύεται 
στο κείμενο που ψηφίζεται και οι βουλευτές αυτήν την ανάλυση έχουν κατά νουν όταν 
εγκρίνουν το ποσό. Είναι άλλωστε σημαντικό ότι, σε εγκύκλιό του, ημερ. 6.6.2018, το 
Υπουργείο Οικονομικών έθεσε τις αρχές επί των οποίων τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου θα ετοίμαζαν τον Προϋπολογισμό του 2019 και ως τέτοια αρχή 
κατέγραψε ότι ο Προϋπολογισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από Επεξηγηματικό 
Υπόμνημα, στο οποίο να επεξηγούνται επαρκώς όλες οι δαπάνες. Στην ίδια εγκύκλιο 
το Υπουργείο Οικονομικών είχε περιλάβει την αρχή της μη αναβάθμισης 
μισθοδοτικών κλιμάκων σε προσωπική βάση, η οποία τηρήθηκε από το Ίδρυμα κατά 
την ετοιμασία του προς ψήφιση Προϋπολογισμού και καταστρατηγήθηκε μετά την 
ψήφισή του. Ανάλογες αρχές έχουν περιληφθεί στην τελευταία εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 5.6.2019, που αφορά στην ετοιμασία από τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Προϋπολογισμού τους για το 2020. Δηλαδή, το 
Ίδρυμα έλαβε στις 5.6.2019 εγκύκλιο για μη αναβάθμιση μισθοδοτικών κλιμάκων σε 
προσωπική βάση και στις 18.6.2019 αποφάσισε να πράξει ακριβώς το αντίθετο.  

Άλλωστε, με βάση το εδάφιο 99(7) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με εγκύκλιό 
του, να καθορίζει οποιαδήποτε απαίτηση όσον αφορά στο περιεχόμενο, στη δομή και 
στα συνοδευτικά έγγραφα των Προϋπολογισμών των οντοτήτων Γενικής 
Κυβέρνησης, όπως είναι το ΡΙΚ, το δε εδάφιο (1) του άρθρου 7 του περί της 
Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμου που αναφέρουμε πιο πάνω, εναποθέτει στον Ελέγχοντα 
Λειτουργό την ευθύνη να ενεργεί, όχι μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
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Προϋπολογισμού Νόμου (των οποίων κατά την άποψή μας υπήρξε παραβίαση), 
αλλά και δυνάμει των Οδηγιών που εκδίδει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών, που 
στην προκειμένη περίπτωση επίσης παραβιάστηκαν. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί επίσης με τη θέση του Ιδρύματος ότι η απόφασή του δεν 
δημιουργεί προηγούμενο. 

(iii)  Αναβάθμιση μισθοδοτικής κλίμακας ενός γραφέα από την Α2-5-7 σε 
Α4-7 με αλλαγή του τίτλου του σε λειτουργό στήριξης  

Κατ’ ανάλογο τρόπο με την πιο πάνω περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ιδρύματος αποφάσισε στις 6.8.2019 όπως, σε συνεργάτη αορίστου 
χρόνου που είχε προσληφθεί ως γραφέας στην Κλίμακα Α2-5-7, δοθούν 
πρόσθετες προσαυξήσεις και τοποθετηθεί στην 7η βαθμίδα της Κλίμακας 
Α5, με το αιτιολογικό ότι ασκεί αναβαθμισμένα καθήκοντα του μοντέρ. 

(δ) Επιβεβαίωση Ακαδημαϊκών Προσόντων Προσωπικού. Το θέμα απασχόλησε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στις συνεδρίες του με αρ. 31/2014, ημερ. 
2.10.2014, αρ. 33/2014, ημερ. 14.10.2014, αρ. 25, ημερ. 8.6.2016 και αρ. 53/2016, 
ημερ. 21.12.2016 και μεταξύ άλλων αποφάσισε τα πιο κάτω:  

(i)  Να εντοπιστούν όλες οι περιπτώσεις προσωπικού, που δεν προσκόμισαν 
τα απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά προσόντα και  

(ii)  Να γίνει έλεγχος από τη Διεύθυνση πόσοι από το προσωπικό πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα της θέσης που υπηρετούν.  

Παρατηρήθηκε ότι 11 άτομα από το προσωπικό δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα 
από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά προσόντα, εκ των οποίων οι 4 απέστειλαν 
προσωπικές επιστολές στο ΔΣ, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν 
μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Αναφέρεται ότι από τα 
υπόλοιπα 7 άτομα, τα 2 αποχώρησαν από το Ίδρυμα.  Στις 31.1.2018, στα 5 άτομα 
που δεν είχαν απαντήσει (το ένα άτομο προσκόμισε αντίγραφο των ακαδημαϊκών του 
προσόντων το 2018) στάληκαν σχετικές επιστολές για προσκόμιση αντιγράφων των 
ακαδημαϊκών τους προσόντων, σημειώνοντας ότι με τη  μη προσκόμισή τους θα 
θεωρηθεί ότι δεν κατέχουν τα εν λόγω ακαδημαϊκά προσόντα. Σημειώνεται, ωστόσο, 
ότι στις εν λόγω επιστολές δεν γίνεται αναφορά στα μέτρα που το Ίδρυμα προτίθεται 
να λάβει.   

Αναφέρεται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε 
απόφαση σχετικά με το κατά πόσο αποδέκτηκε ή όχι τους λόγους που προέβαλαν τα 
4 από τα 11 άτομα για τη μη προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι συνολικά 8 άτομα δεν έχουν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά τους προσόντα.   

Σύσταση: Το πιο πάνω θέμα που απασχολεί το Ίδρυμα από το 2014 είναι σοβαρό 
και το ΔΣ πρέπει να λάβει τελικές αποφάσεις για επίλυσή του, αφού προηγουμένως 
λάβει καθοδήγηση από τον Νομικό του Σύμβουλο. 

Στην Έκθεση Συμμόρφωσης του Ιδρύματος, ημερ. 25.2.2019, αναφέρεται ότι το ΔΣ 
θεωρεί το θέμα λήξαν, επειδή τα εν λόγω ακαδημαϊκά προσόντα δεν απαιτήθηκαν κατά 
τη μετατροπή των εν λόγω ατόμων σε Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, θέση με την οποία 
η Υπηρεσία μας διαφωνεί.    
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(ε)   Σχέδια Υπηρεσίας Διευθυντών ΡΙΚ. Σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, 
στον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2018 υπάρχουν 8 εγκεκριμένες θέσεις  Διευθυντών 
με μισθολογική Κλίμακα Α15(ii), από τις οποίες οι 3 θέσεις ήταν κενές.  Κατά τη διάρκεια 
του έτους ένας Διευθυντής απουσίαζε με άδεια άνευ απολαβών και τη θέση του 
αναπληρούσε Ανώτερος υπάλληλος του Ιδρύματος. Τις 2 από τις 3 κενές θέσεις 
Διευθυντών αναπληρούσαν υπάλληλοι του ΡΙΚ. Το συνολικό κόστος των Διευθυντών 
του Ιδρύματος για το 2018, ανήλθε σε €757.614.   

Παρατηρήθηκε ότι τα Σχέδια Υπηρεσίας μόνο για τις 2 από τις 8 θέσεις Διευθυντών 
προνοούν την Κλίμακα Α15(ii), ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις, τα Σχέδια Υπηρεσίας 
προνοούν την Κλίμακα Α14. Επισημαίνεται ότι, βάσει των Κανονισμών του Ιδρύματος, οι 
οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 12 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου και  
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.4.1966, ως Διοικητικές 
Πράξεις και Γνωστοποιήσεις αρ.166, «Ο μισθός πάσης θέσεως εν τη υπηρεσία του 
Ιδρύματος είναι ο καθοριζόμενος εν σχεδίω υπηρεσίας εκδιδομένω υπό του Ιδρύματος 
δυνάμει του άρθρου 10 του Νόμου». 

Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω Κανονισμούς δεν προνοείται η έγκριση των Σχεδίων 
Υπηρεσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε αντίθεση με ότι ισχύει στους υπόλοιπους 
Ημικρατικούς Οργανισμούς. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός.   

Α/Α Διευθυντής 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
Σχέδια 

Υπηρεσίας 

Ημ. Έγκρισης 
Σχεδίων 

Υπηρεσίας 

1 Διευθυντής Προσωπικού και Διοίκησης Α15(ii) Α14 3.11.2004 

2 Εσωτερικός Ελεγκτής Α15(ii) Α14 4.12.2001 

3 Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Α15(ii) Α14 16.10.2001 

4 Διευθυντής Ειδήσεων και Επικαίρων Α15(ii) Α14 4.12.2001 

5 Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Α15(ii) Α14 4.12.2001 

6 Διευθυντής Στήριξης Παραγωγής Α15(ii) Α14 4.12.2001 

7 Διευθυντής Προγραμμάτων Τηλεόρασης Α15(ii) Α15(ii) 8.12.2009 

8 Διευθυντής Ραδιοφωνικών και Μουσικών 
Προγραμμάτων Α15(ii) Α15(ii) 8.12.2009 

Οι θέσεις των 8 Διευθυντών του ΡΙΚ, δημιουργήθηκαν με το Οργανόγραμμα του 2001, 
σύμφωνα με το οποίο οι μέχρι τότε Τμηματάρχες (Κλ. Α14), μετονομάστηκαν σε 
Διευθυντές (Κλ. Α14). Επισημαίνεται ότι, στη σχετική συμφωνία που υπογράφηκε στις 
14.2.2001, μεταξύ ΡΙΚ και Συντεχνιών, αναφερόταν ότι «Οι Τμηματάρχες 
μετονομάζονται σε Διευθυντές. Αυτό δεν τους δίδει οποιοδήποτε δικαίωμα για 
μισθοδοτική αναβάθμιση τώρα ή και στο μέλλον, εκ της μετονομασίας της θέσης». 

Σημειώνεται ότι το ΔΣ στις 31.5.2007 (Αρ. Συν. 14/2007) αποφάσισε τη μισθοδοτική 
αναβάθμιση των Διευθυντών/Τμηματαρχών από Α14(ii) σε Α15(ii), με αναδρομική ισχύ 
από 1.1.2007, χωρίς ωστόσο να προβεί και σε έγκριση νέων  Σχεδίων Υπηρεσίας. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα να προβεί, το συντομότερο, σε τροποποίηση των Σχεδίων 
Υπηρεσίας των Διευθυντών και να εκσυγχρονίσει τους Κανονισμούς του 1966, ούτως 
ώστε τα Σχέδια Υπηρεσίας να εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρακτική που 
ισχύει και στα υπόλοιπα ΝΠΔΔ.  
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι μετά την ολοκλήρωση του 
οργανογράμματος, το ΡΙΚ θα προβεί στην τροποποίηση όλων των Σχεδίων Υπηρεσίας.  

(στ)  Έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων (μόνιμων και 
συνεργατών που εργάζονται με ωράριο γραφείου) στην εργασία και 
αποχώρησής τους από αυτήν. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 51(1) των περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος (΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1966 «΄Απαντες οι 
υπάλληλοι οφείλουσιν όπως προσέρχωνται εις τα γραφεία των μετ΄ ακρίβειας κατά 
τοιαύτας ώρας εργασίας οίαι δυνατόν να καθορισθώσιν υπό του Ιδρύματος». Το Ίδρυμα 
εξέδωσε σχετικές εγκυκλίους, στις οποίες αναφέρεται ότι το Ίδρυμα ακολουθεί το ωράριο 
της Δημόσιας Υπηρεσίας.  

Αναφορικά με τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος, παρατίθενται τα πιο κάτω: 

Στο Ίδρυμα λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, το οποίο χρησιμοποιεί όλο το 
προσωπικό εκτός από τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές του Ιδρύματος.  

Σημειώνεται ότι στη Δημόσια Υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 
56.567, ημερ. 16.10.2002, εγκρίθηκε η καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία τους 
και αποχώρησής τους από αυτήν.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο των κτυπημάτων κάρτας για τους μήνες Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο του 2018 σε 10 Λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι:  

 Δεν τηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις το προκαθορισμένο/εγκεκριμένο ωράριο 
(προσέλευση μετά τις 8:30 πμ και αποχώρηση πριν τις 3:00μμ).  

 Δεν κτυπήθηκε κάρτα εισόδου/εξόδου. Συγκεκριμένα σε μία περίπτωση λειτουργός 
εργαζόμενη με το σύστημα βάρδιας, ετοίμασε η ίδια το πρόγραμμα εργασίας της 
(roster) και πληρώθηκε στις 8/11, 14/11, 27/11 και 28/12, χωρίς να έχει κτυπήματα 
προσέλευσης και αποχώρησης στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ούτε έχει 
προσκομίσει έντυπο ενημέρωσης χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης υπαλλήλου. 

Σύσταση:  Το Ίδρυμα οφείλει να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του ωραρίου. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι η Διεύθυνση προβαίνει κατά καιρούς σε 

ελέγχους και η οποιαδήποτε μη πιστή τήρηση του ωραρίου και τυχόν ελλείμματα 

καλύπτονται με άδεια.  

(ζ)   Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται το προσωπικό στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 
ενέκρινε άδεια άνευ απολαβών. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 
Απόφαση 

Δ.Σ. 
Από - Μέχρι 

Λόγος 
αιτήματος 

άδειας άνευ 
απολαβών 

Άδεια 

Ανάπαυσης 

1 Α Αορίστου 
Χρόνου 

18.9.2018 19.9.2018-19.9.2020 Απασχόληση  

στην UEFA 

Άδεια ανάπαυσης και 
μετά άδεια άνευ 
απολαβών 

 

2 Β Αορίστου 
Χρόνου 

7.11.2017 1.1.2018-31.12.2018 Άσκηση στο 
γραφείο του 
Γενικού 
Εισαγγελέα 

 

Άδεια ανάπαυσης και 
μετά άδεια άνευ 
απολαβών 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 
Απόφαση 

Δ.Σ. 
Από - Μέχρι 

Λόγος 
αιτήματος 

άδειας άνευ 
απολαβών 

Άδεια 

Ανάπαυσης 

3 Γ Δντής 25.4.2017 

27.2.2018 

29.5.2018 

26.6.2017-25.6.2018 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
26.6.2018-25.6.2020 

Οργανισμός 
Ηνωμένων 
Εθνών 

Άδεια ανάπαυσης και 
μετά άδεια άνευ 
απολαβών 

 

4 Δ Αορίστου 
Χρόνου 

23.4.2019 15.5.2019-21.8.2022 Βουλή των 
Αντιπροσώπων 

Άδεια ανάπαυσης και 
μετά άδεια άνευ 
απολαβών.  Δόθηκε 
άδεια για εργασία στη 
Βουλή από 1.5.2019 

 

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61(1) των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1966, «άδεια άνευ απολαβών χορηγείται μόνο δι’ 
ειδικούς λόγους». 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην ανανέωση της Σύμβασης 2004-2006, μεταξύ του ΡΙΚ 
και των συντεχνιών των υπαλλήλων ΡΙΚ, η οποία συνομολογήθηκε την 1.2.2006 και 
αφορούσε στην περίοδο 1.1.2004 μέχρι 31.12.2006, σημειώθηκε ότι, τηρουμένων 
των αναλογιών, η ετήσια άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας και 
ποικίλες διατάξεις που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός 
Κύπρου, εκπαιδευτική άδεια ή άδεια απουσίας χωρίς απολαβές χορηγούνται βάσει 
των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1995 (Κ.Δ.Π. 
101/95), όπως έχουν τροποποιηθεί και το κείμενο της Κ.Δ.Π. 101/95, αντικαθιστά 
τους Κανονισμούς 52-68 των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1966. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 101/95), «άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, είτε όχι, μπορεί να παραχωρηθεί στον υπάλληλο σύμφωνα 
με διατάξεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο». 

 Στις σχετικές διατάξεις που καθόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο, που 
βρίσκονταν σε ισχύ μέχρι τις 8.11.2017, ημερομηνία κατά την οποία 
εγκρίθηκαν νέες διατάξεις, ο μόνος λόγος που αναφέρεται για παραχώρηση 
άδειας άνευ απολαβών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι η 
παραχώρηση τέτοιας άδειας σε μητέρες για σκοπούς φροντίδας 
νεογέννητου παιδιού. 

 Όπως προκύπτει, οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία χορήγησης 
της πρώτης άδειας άνευ απολαβών στον Γ, που διορίστηκε στον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν κάλυπταν την περίπτωση αυτή και 
συνεπώς η εν λόγω χορήγηση δεν ήταν σύννομη. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του, ημερ. 8.11.2017, καθόρισε νέες 
Διατάξεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στη Δημόσια Υπηρεσία με σχετική Εγκύκλιο του 
Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, ημερ. 20.11.2017. Σύμφωνα με την υπό 
αναφορά Εγκύκλιο, προστέθηκαν και άλλοι λόγοι για παραχώρηση άδειας άνευ 
απολαβών που αφορούν σε σκοπούς εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, σπουδών ή 
συμμετοχή σε εξετάσεις, καθώς και στην κάλυψη θεσμικά της δυνατότητας 
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υπηρεσιών υπαλλήλων σε δημόσιες εταιρείες, κατ΄ ανάλογο τρόπο που ίσχυε για 
ιδιωτικές επιχειρήσεις.   

Συνεπώς, ενόψει των πιο πάνω, η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών, για 
διορισμό του Δ στη Βουλή, δεν θα ήταν σύννομη ούτε και εάν ήταν μόνιμος 
υπάλληλος του ΡΙΚ. Επιπλέον όμως, η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών 
αποτελεί πρόκληση στο περί δικαίου αίσθημα, αφού συνιστά διπλοθεσία και μάλιστα 
για υπάλληλο που δεν είναι καν μόνιμος υπάλληλος. Με βάση δε την 
προαναφερόμενη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 
22.3.2019, οι όροι υπηρεσίας των εκτάκτων καθορίζονται από τη σύμβαση τους και 
τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες, συνεπώς τίθεται το ερώτημα στη βάση ποιου όρου 
της σύμβασης του Δ αποφασίστηκε ότι μπορεί η σύμβαση να παραμείνει σε ισχύ, 
ενόσω αυτός δεν θα παρέχει υπηρεσίες στο ΡΙΚ, αλλά θα βρίσκεται στη Βουλή. Στη 
γνωμάτευση ρητά αναφέρεται ότι «το καθεστώς (του αορίστου) “κερδίζεται” από 
συνεχή τριαντάμηνη και πλέον συγκεκριμένη εργοδότηση με συγκεκριμένους όρους. 
Αυτό το καθεστώς δεν είναι δυνατό να το μεταφέρει κάποιος στη δημόσια υπηρεσία με 
τον οποιοδήποτε τρόπο πλην του προβλεπόμενου από τον νόμο». 

Στη βάση των πιο πάνω, είναι θέση μας ότι η απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να 
επανεξεταστεί και να τερματιστεί η διπλοθεσία. 

Σημειώνεται ότι στις 17.7.2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ο  περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019 (Ν.99(Ι)/2019), ο 
οποίος ρυθμίζει τη μετακίνηση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου από ημικρατικούς 
οργανισμούς προς το Κεντρικό κράτος και αντίστροφα. Θα μπορούσε συνεπώς το 
Ίδρυμα να εξετάσει το ενδεχόμενο υπαγωγής της περίπτωσης του Δ στις πρόνοιες 
του Νόμου αυτού, ώστε να μην τερματιστεί η υπηρεσία του στο Ίδρυμα.  

Παρεμπιπτόντως, θεωρούμε επίσης ότι η αντικατάσταση των Κανονισμών αρ. 52-68 
των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1966, 
πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση και όχι με συνομολόγηση Συλλογικής 
Σύμβασης, μεταξύ του ΡΙΚ και των συντεχνιών των υπαλλήλων ΡΙΚ.   

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι, κατόπιν και των δικών μας 
συστάσεων, το ΔΣ υιοθέτησε πολιτική μη παραχώρησης άδειας άνευ απολαβών σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει θέμα διπλοθεσίας και ήδη απέρριψε 2 σχετικά αιτήματα 
πρόσφατα για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Η νέα πολιτική προστίθεται στους 
Κανονισμούς του ΡΙΚ 1966, που δίδει τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να 
παραχωρεί άδεια άνευ απολαβών για ειδικούς λόγους. 

(η) Πόρισμα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για το καθεστώς απασχόλησης 
των έκτακτων συνεργατών. Το 2008, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μετά από αίτημα του ΡΙΚ και των συντεχνιών και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς 
Μεταχείρισης) Νόμου (Ν. 98(Ι)/2003), διόρισε Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, για 
μελέτη του θέματος του καθεστώτος απασχόλησης των έκτακτων συνεργατών στο 
΄Ιδρυμα. Ο εν λόγω επιθεωρητής με επιστολή του, ημερ. 13.11.2008, ενημέρωσε τον 
Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος ότι η επιθεώρηση αποπερατώθηκε και καλούσε το 
Ίδρυμα να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες. 

 Κάθε εργοδοτούμενος, για τον οποίο έχει εξακριβωθεί σχέση εργοδοτουμένου, 
με βάση τη σχετική έρευνα και έχει συμπληρώσει ή θα συμπληρώσει 30 μήνες 
υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς εργοδοτουμένων), 
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θεωρείται εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και πρέπει να ενημερώνεται 
γραπτώς πάραυτα. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, ώστε, ο 
εργοδοτούμενος να εργοδοτείται με ισότιμους όρους και συνθήκες 
απασχόλησης που ισχύουν για τον αντίστοιχο τακτικό συνεργάτη. 

 Σε ότι αφορά στην αναδρομικότητα των ωφελημάτων, το θέμα παραπέμπεται 
για διάλογο μεταξύ του Ιδρύματος και των συντεχνιών του προσωπικού. 

 Σε κάθε εργοδοτούμενο θα πρέπει να παρέχεται από το Ίδρυμα γραπτή 
ενημέρωση των όρων εργοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Επίσης, σύμφωνα με την πιο πάνω μελέτη, αναμένεται ότι όλοι οι επηρεαζόμενοι 
απασχολούμενοι (με μερική ή πλήρη απασχόληση) θα ενταχθούν σε μια από τις δύο 
κατηγορίες εργοδοτουμένων, αορίστου και ορισμένου χρόνου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του, ημερ. 15.7.2009, κάλεσε το Ίδρυμα να 
προωθήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων του πορίσματος και το ΔΣ του Ιδρύματος 
σε συνεδρία του, ημερ. 6.10.2009, αποφάσισε να προχωρήσει από 1.11.2009, στην 
εφαρμογή του πορίσματος του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής του πιο πάνω πορίσματος, σε όλους τους συνεργάτες  
που τοποθετήθηκαν από 1.11.2009, παραχωρήθηκαν τόσες προσαυξήσεις, ανάλογα 
με τα χρόνια υπηρεσίας τους στο Ίδρυμα από την ημερομηνία πρόσληψής τους.   

Σημειώνεται ότι 11 συνεργάτες αορίστου χρόνου, που με δική τους επιλογή δεν είχαν 
ενταχθεί σε κλίμακα, με επιστολή τους, ημερ. 12.3.2019, προς τον Γενικό Διευθυντή 
του Ιδρύματος ζήτησαν την άμεση εξέταση αύξησης στους μισθούς τους.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα θα εξεταστεί σε 
συνάρτηση με την επικείμενη νέα δομή του ΡΙΚ. 

5. Επιδόματα. 

(α) Επίδομα υπερωριών. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική 
δαπάνη για αποζημίωση Κυριακής, υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας. 

Προσωπικό Προϋπολογισμός Πραγματικά Υπερβάσεις 

  € € € 

01-121 Αποζημίωσης Κυριακής 70.000 73.979 3.979 

01-122 Υπερωρίες 60.000 84.165 24.165 

01-123 Επιδόματα βάρδιας 50.000 53.204 3.204 

Συνεργάτες     

301.04 Συμβατικές υπερωρίες 200.000 244.157 44.157 

301.05 Υπερωρίες 180.000 223.417 43.417 

 ΟΛΙΚΟ 560.000 678.922 118.922 

 (i)   Τρόπος υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης για υπερωρίες. Στο 
επεξηγηματικό υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2018, 
αναφέρεται ότι «η πρόβλεψη για την αποζημίωση Κυριακής και αργιών 
ύψους €70.000, για τις υπερωρίες και αργίες ύψους €60.000 και 
επιδόματα βάρδιας ύψους €50.000, έχει στηριχθεί στα δεδομένα που 
ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία». 
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 Στη συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε την 1.2.2006 και αφορούσε 
στην περίοδο 2004-2006, προνοείται ότι «εργασία πέραν των κανονικών 
ωρών θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και αποζημιώνεται εις χρήμα 
βάσει του μικτού μισθού των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.  Υπερωριακή 
εργασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή υπολογίζεται η 1 ώρα ως 1 ½ ώρα 
και τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες η 1 ώρα ως 2 ώρες».  

 Από δειγματοληπτικό έλεγχο, παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυμα υπολογίζει το 
ποσό της ωριαίας αποζημίωσης που καταβάλλεται ως επίδομα βάρδιας 
ή/και υπερωριακής εργασίας, ανάλογα με τη  βαθμίδα της μισθολογικής 
κλίμακας που βρίσκεται ο κάθε υπάλληλος και όχι τη μέση ωριαία 
αποζημίωση της κλίμακας, όπως εφαρμόζεται στη Δημόσια Υπηρεσία.  

 Σύσταση: Επειδή οι πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων δεν υπερισχύουν 
της νομοθεσίας, το Ίδρυμα οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις που 
προβλέπονται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, η αναφορά στον Προϋπολογισμό 
ότι ο τρόπος υπολογισμού στηρίζεται στα δεδομένα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, αφορά στην αναλογία της αποζημίωσης, θέση με την οποία 
διαφωνούμε. 

(ii)   Έλεγχος υπερωριών προσωπικού από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
(ΤΕΕ). Το ΤΕΕ διενήργησε έλεγχο για τις υπερωρίες του προσωπικού που 
αφορούσαν στον Ιούνιο του 2018 και καταβλήθηκαν με το μισθολόγιο του 
Ιουλίου του 2018. Παρόμοιος έλεγχος έγινε και το προηγούμενο έτος για 
υπερωρίες του Ιουνίου του 2017 που πληρώθηκαν με το μισθολόγιο του 
Ιουλίου του 2017. Στα ευρήματα του ΤΕΕ σημειώθηκαν τα πιο κάτω: 

 Συγκριτικά στοιχεία. 

 

Υπερωρίες και 
επίδομα βάρδιας 

Ιουνίου 2017 
€ 

Υπερωρίες και 
επίδομα βάρδιας 

Ιουνίου 2018 
€ 

Ποσοστιαία 
αύξηση 

% 

Μόνιμο προσωπικό 7.210 (33 άτομα) 14.050 (36 άτομα) 95 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου  27. 380 (155 άτομα) 44.306 (182 άτομα) 62 

Εργάτες 1.707 (10 άτομα) 4.026 (18 άτομα) 136 

Τα συγκριτικά στοιχεία δεικνύουν πολύ μεγάλη αύξηση στις δαπάνες για υπερωρίες 
και επίδομα βάρδιας.   

 Διαπιστώσεις. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 236 άτομα πληρώθηκαν για υπερωρίες ή/και 
επίδομα βάρδιας. Από αυτά, 45 άτομα έλαβαν αμοιβή για υπερωρίες και επίδομα 
βάρδιας άνω των €400. Έγινε λεπτομερής έλεγχος για τα ποσά που έλαβαν τα άτομα 
αυτά και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Μη κτύπημα κάρτας στα διακοπτόμενα ωράρια. Υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου στην ίδια μέρα υπάρχουν 2 ωράρια εργασίας και ο υπάλληλος κτυπά 
κάρτα μόνο κατά την έναρξη του 1ου ωραρίου και κατά τη λήξη του 2ου 
ωραρίου. Με τον τρόπο αυτό, η ώρα του διαλείμματος προσμετρά στον 
εργάσιμο χρόνο και έτσι οι συνολικές ώρες εργασίας δεν αντιπροσωπεύουν 
τις πραγματικές.  
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 Μη τήρηση του ωραρίου π.χ. ωράριο 12:00-20:00 και κτύπημα κάρτας 
11:00-19:00 ή 10:00-18:00. Δηλαδή, δεν τηρείται το ωράριο, παρόλο που οι 
συνολικές ώρες εργασίας είναι οι ίδιες. 

 Μη έγκαιρη καταχώριση των αδειών στο σύστημα. Δεν γίνεται έγκαιρη 
καταχώριση των αδειών, με κίνδυνο κάποιες άδειες να μην καταχωρίζονται. 
Σημειώνεται ότι η καταχώριση αδειών στο σύστημα καταγραφής των ωρών 
γίνεται χειρόγραφα από Λειτουργό του Τμήματος Προσωπικού & Διοίκησης. 
Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται η καταχώριση των αδειών στο σύστημα τήρησης 
των αδειών από τη Γραμματεία των Τμημάτων, θα πρέπει να γίνει ξανά 
καταχώριση στο σύστημα της καταχώρισης εισόδου/εξόδου από τη 
Λειτουργό του Τμήματος Προσωπικού & Διοίκησης. Η πρακτική αυτή είναι 
χρονοβόρα, γίνεται διπλή εργασία και υπάρχει κίνδυνος λαθών.  

 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ρότα υπερβαίνει τις κανονικές εργάσιμες 
ώρες του μήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπερωρίες ακόμα και για 
κάλυψη των συνήθων εργασιών του Τμήματος. 

 Υπάρχουν συνεχόμενα ωράρια μέχρι και 20 ώρες και σε ορισμένες 
περιπτώσεις χωρίς διάλειμμα. Σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις το 
ανώτατο όριο εργασίας είναι οι 9 ώρες.  

Στον έλεγχο επισημαίνεται ότι το πλέον σημαντικό για τον περιορισμό στη 
δαπάνη των υπερωριών είναι να γίνεται ανάθεση υπερωρίας όταν δεν 
μπορεί να καλυφθεί με το προσωπικό που είναι στη βάρδια ή/και δεν 
μπορεί να εκτελεσθεί με αλλαγή στη ρότα εργασίας. 

Την ευθύνη της ανάθεσης υπερωριακής εργασίας φέρει ο αρμόδιος 
Διευθυντής και το ΤΕΕ είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να διενεργήσει 
έλεγχο προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Ο έλεγχος του ΤΕΕ καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα/εισηγήσεις.  

 Οι Διευθυντές θα πρέπει να αποφεύγουν να αναθέτουν υπερωρίες κατά 
την ετοιμασία της ρότας ως «υπέρβαση ωραρίου». 

 Στις περιπτώσεις ελλείμματος στο σύνολο των εργάσιμων ωρών του μήνα, 
αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πληρωμή των υπερωριών και 
να πληρώνονται οι πραγματικές ώρες εργασίας, πέραν των εργάσιμων 
ωρών του μήνα. Νοείται ότι εάν κατά τους προηγούμενους μήνες 
δημιουργήθηκε πλεόνασμα ωρών στη ρότα, τότε αυτό να συμψηφίζεται με 
το έλλειμμα του παρόντα μήνα. 

 Σε διακοπτόμενα ωράρια θα πρέπει να ακολουθούνται οι εγκύκλιοι/ 
οδηγίες του Τμήματος Προσωπικού & Διοίκησης για το κτύπημα 
εισόδου/εξόδου σε κάθε ωράριο, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται οι 
πραγματικές ώρες εργασίας. 

 Το επίδομα βάρδιας θα πρέπει να καταβάλλεται και για τις υπερωρίες. 

 Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική διασύνδεση του συστήματος κτυπήματος 
εισόδου/εξόδου για να αποφευχθεί η διπλή καταχώριση.  

Πέραν των πιο πάνω εισηγήσεων, για περιορισμό στις υπερωρίες θα πρέπει να γίνει 
προσπάθεια από όλα τα Τμήματα για καλύτερη διαχείριση των ανθρωποωρών, μέσω 
του εξορθολογισμού της ρότας εργασίας. 
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι έχουν γίνει συστάσεις σε όλους τους 
Διευθυντές για περιορισμό των υπερωριών στα Τμήματά τους. 

(β)    Επίδομα βάρδιας. 

(i)   Πληρωμές επιδομάτων βάρδιας σε Ανώτερο Λειτουργό Τηλεόρασης 
(Α). Παρατηρήθηκε ότι, από τους 3 Ανώτερους Λειτουργούς Τηλεόρασης, 
μόνο ένας διεκδικεί επιδόματα βάρδιας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2018 
έλαβε συνολικά €4.888 για διάφορα επιδόματα βάρδιας ως ακολούθως:  

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ  2018 & 2019 

 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΒΑΡΔΙΑΣ  

 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 € € € € € € 

Ιαν-18      230.50              -                      -            230.50            76.02          306.52    

Φεβ-18      283.63       194.85                    -            478.48          140.17          618.65    

Μαρ-18      230.29              -                      -            230.29             45.14          275.43    

Απρ-18      274.89       159.43            106.28          540.60          182.93          723.53    

Μαϊ-18      230.29              -                      -            230.29          156.80          387.09    

Ιουν-18      292.38              -                      -            292.38          168.68          461.06    

Ιουλ-18      301.13              -                      -            301.13          125.92          427.05    

Αυγ-18              -                -                      -                   -                   -                   -      

Σεπ-18      247.99              -                      -            247.99          122.35          370.34    

Οκτ-18              -                -                      -                   -                   -                   -      

Νοε-18 646.66              -              141.71          788.37          346.86       1,135.23    

Δεκ-18      119.89              -                      -            119.89            63.02          182.91    

   2,857.65       354.28            247.99       3,459.92       1,427.89       4,887.81    

 83% 10% 7%    

       

Ιαν-19      185.73              -      130.01       315.74    117.07 562.82 

Φεβ-19      260.01    153.19 412.20 

 Το θέμα των ωραρίων του Α και των επιδομάτων που διεκδικεί, 
απασχόλησε και τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος στις 4.12.2018 του έδωσε 
οδηγίες, όπως υποβάλλει εκ των προτέρων τη ρότα εργασίας του για 
έγκριση και στις 2.4.2019 έδωσε οδηγίες στην Αν. Διευθύντρια Εσωτερικού 
Ελέγχου, να διερευνήσει το θέμα και προβεί σε ανάλογες εισηγήσεις.  

 Η Αν. Διευθύντρια, από έλεγχο που  διενήργησε στα ωράρια εργασίας του 
Α για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019, ετοίμασε σχετική 
Έκθεση, την οποία στις 12.4.2019 υπέβαλε στον Γενικό Διευθυντή, 
σύμφωνα με την οποία παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
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 Η ρότα εργασίας φαίνεται ότι ετοιμάζεται από τον ίδιο, εκ των 
υστέρων, στη βάση των κτυπημάτων της κάρτας (ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στη ρότα του Ιανουαρίου περιλαμβάνεται άδεια 
ασθενείας από τις 21.1.2019-26.1.2019, σημείο που δεικνύει ότι η 
ρότα ετοιμάστηκε εκ των υστέρων). 

 Η έναρξη της εργασίας γίνεται συστηματικά μετά τις 9:30 το πρωί. 

 Δεν υπάρχει καμία συνοχή στο ωράριο. Παρατηρήθηκε ότι τους δύο 
αυτούς μήνες εργάστηκε δύο Σάββατα το ένα απόγευμα (16:30-21:30) 
και το άλλο πρωί μόνο για μία ώρα (11:00-12:00), ενώ εργάστηκε σχεδόν 
όλες τις Κυριακές με διαφορετικό ωράριο κάθε φορά (π.χ. 18:00-22:00, 
15:00-22:00, 18:30-21:30, 17:30-21:30, 16:30-21:30, 17:00-22:00). 
Σημειώνεται ότι για την εργασία της Κυριακής αποζημιώνεται με 
υπερωρία 1x0,85. 

 Τις πλείστες μέρες στη ρότα αναγράφεται διακοπτόμενο ωράριο, αλλά 
έχει παρατηρηθεί ότι πάντοτε κτυπά την κάρτα εισόδου κατά την 
πρώτη προσέλευση και τη δεύτερη αποχώρηση. Η ενέργεια αυτή 
βρίσκεται σε αντίθεση με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Διευθυντή 
Προσωπικού & Διοίκησης, που αναφέρουν ότι το προσωπικό πρέπει 
να κτυπά την κάρτα του όλες τις φορές προσέλευσης και 
αποχώρησης. 

 Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της τηλεόρασης, υπάρχουν τρεις 
ζωντανές αθλητικές εκπομπές, μία το Σάββατο και μία την Κυριακή, 
διάρκειας μισής ώρας, από τις 9:00-9:30 και κάθε Δευτέρα διάρκειας 
ενάμιση ώρας από τις 21:00μμ – 22:30μμ.  Για την ετοιμασία και 
παρουσίαση των προγραμμάτων εργάζονται άλλα άτομα, Αθλητικοί 
Συντάκτες. 

 Για την αθλητική υπηρεσία εκδίδεται συγκεντρωτική ρότα εργασίας εκ 
των προτέρων και περιλαμβάνει όλο το προσωπικό της Αθλητικής 
Υπηρεσίας. Σε αντίθεση, ο προϊστάμενος δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτή 
τη ρότα και ετοιμάζει εκ των υστέρων προσωπική ρότα, στη βάση των 
κτυπημάτων της κάρτας εισόδου. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπερωριών προκύπτει από εργασία κατά 
τις Κυριακές, η οποία υπολογίζεται στη ρότα εργασίας, η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, φαίνεται ότι ετοιμάζεται εκ των υστέρων, χωρίς να 
υπάρχει εκ των προτέρων έγκριση.  Δηλαδή, ο ίδιος αποφασίζει εάν 
θα εργαστεί Κυριακή ή αργία και πόσες ώρες.   

 Τις Κυριακές μεταδίδεται ένα αθλητικό πρόγραμμα στην τηλεόραση 
από τις 9.05-9.30 το βράδυ και σύμφωνα με τη ρότα εργασίας 
εργάζονται 3-6 άτομα, με ωράριο 13.00/13.30-21.00/21.30. Ο 
Προϊστάμενος δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο κατά τις Κυριακές.  Κατά 
τον Ιανουάριο του 2019 και Φεβρουάριο του 2019, παρατηρήθηκαν 
ωράρια 18:00-22:00, 15:00-22:00, 18:30-21:30, 17:30-21:30, 16:30-
21:30 και 17:00-22:00. Σημείωσε επίσης ότι το επίδομα βάρδιας 
καταβάλλεται για τις ώρες που εργάζεται πέραν των 7:00μ.μ., ανάλογα 
με τη ρότα.  
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 Η Αν. Διευθύντρια έθεσε το ερώτημα κατά πόσο είναι αναγκαίο να 
εργάζεται ο εν λόγω Αν. Λειτουργός κατά τις Κυριακές.  

 Καταλήγοντας, η Αν. Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου εισηγήθηκε 
όπως δοθεί στον Α οδηγία είτε για συστηματικό ωράριο με ώρες 
γραφείου, δηλαδή ελαστικό ωράριο 7:30/8:30-15:00/16:00 ή 
εναλλακτικά σταθερό ωράριο ρότας κατά τις καθημερινές από τις 
9:00/9:30 – 16:30/17:00.  

 Ο Γενικός Διευθυντής με επιστολή του ημερ. 18.4.2019, έδωσε οδηγίες 
στον Α, να εργάζεται από την 1.5.2019, είτε με ώρες γραφείου, δηλαδή 
ελαστικό ωράριο 7:30/8:30-15:00/16:00 ή εναλλακτικά σταθερό 
ωράριο ρότας κατά τις καθημερινές από τις 9:00/9:30-16:30/17:00. 
Στην ίδια επιστολή ζητήθηκε από τον Α να επιλέξει και να ενημερώσει 
με πιο ωράριο πιστεύει ότι εξυπηρετείται καλύτερα η Υπηρεσία και το 
οποίο θα ακολουθεί. 

 Επισημαίνεται ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση για τις ώρες 
που ο πιο πάνω Λειτουργός αποφάσισε να εργάζεται.   

 Σημειώνεται ότι από έλεγχο στα κτυπήματα της κάρτας του Α, 
παρατηρήθηκε ότι για τις πρώτες μέρες του Μαΐου του 2019, παρά τις 
οδηγίες του Γενικού Διευθυντή, ο Α εξακολουθούσε να προσέρχεται 
για εργασία στο Ίδρυμα, σε ακανόνιστες ώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι στις 7.5.2019 προσήλθε για εργασία στις 11:14 - 21:09, στις 
8.5.2019 στις 10:51-19:29 και στις 13.5.2019 στις 11:16 (δεν υπάρχει 
άλλο κτύπημα), ενώ προσήλθε για εργασία και τις Κυριακές 5.5.2019 
από τις 18:24 - 21:55 και 12.5.2019 από τις 19:50 - 22:01. 

 Από επιπρόσθετο έλεγχο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: 

 Κατά τη διάρκεια του 2018, ο Α σε 37 περιπτώσεις κτύπησε την κάρτα 
του μόνο μία φορά και συμπλήρωσε το Έντυπο Ενημέρωσης Χρόνου 
προσέλευσης/αναχώρησης υπαλλήλου εκ των υστέρων.  

 Για 23 ημέρες, κατά τις οποίες είτε κτύπησε την κάρτα μία φορά ή 
καθόλου, διεκδίκησε και έλαβε επιδόματα ύψους €645. 

 Σε 6 Σάββατα (21/4, 12/5, 20/10 27/10, 10/11 και 24/11/2018) 
προσήλθε στο ΡΙΚ και ο χρόνος εργασίας του κυμαινόταν από 17 
λεπτά μέχρι 2 ώρες και 21 λεπτά, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά, 
αναφορικά με την αναγκαιότητα της παρουσίας του. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα οφείλει να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα, για 
συμμόρφωση του Α με τις εισηγήσεις της Αν. Διευθύντριας Εσωτερικού 
Ελέγχου και τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή με τις οποίες συμφωνούμε, 
έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος των επιδομάτων. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι έχουν σταλεί στον εν λόγω 
λειτουργό επιστολές και επειδή δεν υπάρχει συμμόρφωση και συνεχίζει να 
υποβάλλει εκ των υστέρων αιτήματα για επιδόματα βάρδιας, αυτά 
απορρίπτονται εκτός των όποιων δικαιολογημένων. 
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(ii)   Ωράρια υπαλλήλων που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας.   
Υπάλληλοι που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας δεν τηρούν το ωράριο 
που αναγράφεται στη ρότα, η οποία εγκρίνεται εκ των προτέρων για κάθε 
μήνα. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση σκηνοθέτη/παραγωγού, που 
εργάζεται για τις ανάγκες καθημερινής πρωϊνής ζωντανής τηλεοπτικής 
ενημερωτικής εκπομπής, όπου απαιτείται η παρουσία δύο Σκηνοθετών/ 
Παραγωγών από τις 5:00 και η ίδια όταν ορίζεται να εργαστεί στην 
εκπομπή, προσέρχεται συνήθως στις 6:30.  Επισημαίνεται ότι, οι 
υπόλοιποι σκηνοθέτες που εργάζονται στη συγκεκριμένη εκπομπή 
προσέρχονται στην εργασία τους στις 5:00, σύμφωνα και με τη ρότα τους. 
Η ίδια, παρόλο που της παραχωρείται ειδική ρότα (να αρχίζει εργασία στις 
6:00 αντί στις 5:00 που ισχύει για τους υπόλοιπους), προσέρχεται στην 
εργασία της συνήθως στις 6:30 και υποβάλλει στο τέλος κάθε μήνα 
αναθεωρημένη ρότα.  

Σύσταση: Τα ωράρια των υπαλλήλων που εργάζονται με σύστημα 
βάρδιας, πρέπει να καθορίζονται, βάσει των πραγματικών αναγκών του 
Ιδρύματος και το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι τα 
ακολουθούν.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση η συγκεκριμένη σκηνοθέτιδα/παραγωγός παρουσίασε σχετικά 
ιατρικά πιστοποιητικά και ότι η σύσταση της υπηρεσίας μας τους βρίσκει 
απολύτως  σύμφωνους. 

(iii)  Επίδομα βάρδιας κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών ταξιδιών.  Με βάση 
τη «Συμφωνία για αποστολή εργασίας στο εξωτερικό», η οποία 
υπογράφηκε στις 22.1.2010 μεταξύ του ΡΙΚ και των συντεχνιών ΕΥΡΙΚ, 
ΣΥΤΥΡΙΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ: 

• Όλοι οι υπάλληλοι που αποστέλλονται για εργασία στο εξωτερικό 
τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης. 

• Οι υπάλληλοι στο εξωτερικό εργάζονται με μεταβλητό ωράριο, ανάλογα με 
τις ανάγκες της εργασίας που τους ανατίθεται και μέσα σε χρονικά πλαίσια 
που καθορίζονται ανάλογα με την εργασία που θα εκτελεστεί. 

• Για εργασία στο εξωτερικό καταβάλλεται το επίδομα βάρδιας. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν προβλέπεται καταβολή επιδόματος βάρδιας 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.    

Αναφέρεται σχετικά ότι το επίδομα βάρδιας υπολογίζεται στις ώρες μεταξύ 7 
μ.μ.-7 π.μ. προς 22,8% του μισθού.    

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(a) Στις περιπτώσεις που το επίδομα βάρδιας απαιτείται από τους 
υπαλλήλους, αυτό καταβάλλεται κατά τις ώρες πτήσης ή/και για κάποιες 
ώρες πριν ή και μετά την πτήση.     

Αναφέρονται μερικά παραδείγματα:  

Υπάλληλος Ημερ. ταξιδιού Ώρες πτήσης Ώρες επιδόματος 

Υπάλληλος Α   21.7.2018 05:30 – 07:45 05:30 – 07:00 

Υπάλληλος Α 27.7.2018 13:15 - 02:35 19:00 - 24:00 
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Υπάλληλος Ημερ. ταξιδιού Ώρες πτήσης Ώρες επιδόματος 

Υπάλληλος Α 11.10.2018 17:40 - 20:00 19:00 - 24:00 

Υπάλληλος Α 14.10.2018 16:00 - 16:45 19:00 - 21:00 

Υπάλληλος Α 17.10.2018 01:30 - 05:30 02:00 - 07:00 

Υπάλληλος Β 11.10.2018 17:40 - 20:00 19:00 - 24:00 

Υπάλληλος Β 14.10.2018 16:00 - 16:45 19:00 - 21:00 

Υπάλληλος Β 17.10.2018 01:30 - 05:30 02:00 - 07:00 

Υπάλληλος Γ 19.12.2018 07:15 - 08:20 04:30 - 07:00 

Υπάλληλος Δ 3.7.2018 01:30 - 09:40 19:00 - 22:00 

Υπάλληλος Ε 3.7.2018 01:30 - 09:40 19:00 - 22:00 

Υπάλληλος Ζ 3.7.2018 01:30 - 09:40 19:00 - 22:00 

 

(b) Υπερωρίες και Επίδομα Βάρδιας για κάλυψη Μεσογειακών 
Αγώνων. Στις 27.9.2018 το ΤΕΕ ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή ότι 
διενήργησε μελέτη για τις υπερωρίες του Ιουνίου του 2018, αναφορικά με 
το ταξίδι υπαλλήλων του ΡΙΚ στην Ισπανία για κάλυψη των Μεσογειακών 
Αγώνων κατά την περίοδο 21.6.2018-3.7.2018. Στο ταξίδι είχαν μεταβεί 
δύο αθλητικογράφοι, δύο κινηματογραφιστές, ένας μοντέρ και ένας 
παραγωγός. 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΤΕΕ: 

 Οι συμμετέχοντες στην αποστολή διεκδίκησαν διαφορετικά ωράρια και 
ώρες εργασίες, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις εργάζονταν τις ίδιες 
ώρες. Οι αθλητικογράφοι χρέωναν 8 ώρες ημερησίως και οι 
κινηματογραφιστές 10 ώρες ημερησίως, ανεξάρτητα από τις πραγματικές 
ώρες εργασίας και παρόλο που κάποιος θα ανέμενε να χρεώσουν τις ίδιες 
ώρες αφού κάθε η ομάδα εργασίας αποτελείτο από ένα κινηματογραφιστή 
και ένα αθλητικογράφο, οι οποίοι εργάζονταν το ίδιο ωράριο.    

 Για την προαναφερόμενη περίοδο οι δύο αθλητικογράφοι διεκδίκησαν 
τις ίδιες ώρες εργασίας, συνολικά 104 ώρες, σε σύγκριση με τις 68¾ (11 
εργάσιμες ημέρες x 6,25 ώρες/ημέρα) και διαφορετικά κατανεμημένο 
ωράριο, με αποτέλεσμα ο ένας να πληρωθεί επίδομα βάρδιας για 45 ώρες 
και ο άλλος για 39 ώρες, 

 Οι δύο κινηματογραφιστές διεκδίκησαν 130 και 129 ώρες εργασίας 
αντίστοιχα, αντί 68¾ και διαφορετικά κατανεμημένο ωράριο, με αποτέλεσμα 
ο ένας να πληρωθεί 36 ώρες επίδομα βάρδιας και ο άλλος 44 ώρες. 

 Η μοντέρ διεκδίκησε μόνο 96 ώρες εργασίας και καθόλου επίδομα 
βάρδιας. 

 Στη διάρκεια του ταξιδιού περιλαμβάνονταν δύο Κυριακές και οι 
συμμετέχοντες πληρώθηκαν διαφορετικές ώρες για συμβατική υπερωρία. 

 Την ημερομηνία επιστροφής οι συμμετέχοντες χρέωσαν διαφορετικές 
ώρες και ωράρια.   
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Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης: 

- Δεν υπάρχει ομοιόμορφος χειρισμός στο θέμα των εργάσιμων 
ωρών ούτε και ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος για την ορθότητα των 
ωρών και του ωραρίου. 

- Οι εργάσιμες ώρες δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό εργάσιμο 
χρόνο. 

- Ο διαφορετικός χειρισμός των υπαλλήλων, ανάλογα με την 
υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, προκαλεί άνιση μεταχείριση.  

Επειδή είναι δύσκολο να ορίζεται εκ των προτέρων το ωράριο εργασίας 
κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού, το ΤΕΕ εισηγήθηκε να 
γίνει αποδεκτό ένα ενιαίο ωράριο π.χ. 8 ώρες εργασίας την ημέρα για όλο 
το προσωπικό που καλείται να εργαστεί στο εξωτερικό. 

Σύσταση: Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
και τις συντεχνίες, ως και η σύσταση της Αν. Διευθύντριας Εσωτερικού 
Ελέγχου, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφος χειρισμός σχετικά με τις 
εργάσιμες ώρες που υπολογίζονται και τα επιδόματα που καταβάλλονται. 
Γενικά, θεωρούμε τόσο τις πρόνοιες της Συμφωνίας, ημερ. 22.1.2010, όσο 
και τον τρόπο εφαρμογής της προκλητικό.   

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα θα μελετηθεί 
στο πλαίσιο της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων. 

(γ) Επίδομα τηλεφώνου. 

(i)  Το 2018, το Ίδρυμα κατέβαλε κατ’ αποκοπή μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου 
(€12,75 - €25) σε 135 άτομα, συνολικού ποσού ύψους €22.211, σε 
σύγκριση με €24.527 για 135 άτομα το 2017 και €24.028 για 136 άτομα το 
2016, ως ακολούθως: 

 

2018 2017 2016 

Αρ. 
υπαλλήλων 

Ποσό 
Αρ. 

υπαλλήλων 
Ποσό 

Αρ. 
υπαλλήλων 

Ποσό 

    €  € 

Μόνιμοι 41 6.964 41 7.752 44 7.882 

Συνεργάτες 86 14.065 86 15.615 86 15.126 

Εργάτες 8 1.182 8 1.160 6 1.020 

ΣΥΝΟΛΟ 135 22.211 135 24.527 136 24.028 

 Σημειώνεται ότι η μείωση του 10% επιβλήθηκε από την 1.1.2018, όμως 
δεν έγινε οποιαδήποτε διερεύνηση για τους δικαιούχους.    

(ii) Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε πλήρως ο λογαριασμός των κινητών 
τηλεφώνων, συνολικού ύψους €4.546 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που 
αφορά στον Γενικό Διευθυντή (€1.681) και σε 3 Διευθυντές (€1.926), 
καθώς και σε 3 Ανώτερους Λειτουργούς (€939).  

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, η Διευθυντική Ομάδα 
έχει αποφασίσει νέα πολιτική τηλεφώνων και έχει ζητηθεί από έκαστο Διευθυντή η 
αναθεώρηση των δικαιούχων. 
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6. Μετατροπή των Ανταποκριτών Ειδήσεων Εσωτερικού από Παροχείς 
Υπηρεσιών σε Συνεργάτες Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).  

Για τις αποφάσεις του ΔΣ του ΡΙΚ, να μετατρέψει τους ανταποκριτές Εσωτερικού από 
παροχείς υπηρεσιών σε συνεργάτες ορισμένου χρόνου, η Υπηρεσία μας, με επιστολή 
προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, ημερ. 2.11.2018, είχε εκφράσει έντονα την αντίθεσή 
της, θεωρώντας ότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι σύννομες και παραβιάζουν τις 
βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της διαφάνειας, αφού στερεί το 
δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ένα δημόσιο οργανισμό, από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, 
αλλά στερεί και τον ίδιο τον Οργανισμό από την επιλογή των καταλληλότερων ατόμων, 
αφού δεν θα προηγηθεί οποιασδήποτε μορφής διαγωνισμός για πλήρωση των θέσεων. 
Επισημάναμε, επίσης, ότι το καθεστώς απασχόλησης των ανταποκριτών έχει 
διασαφηνιστεί από το 2008, όταν ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 
επιστολή του προς τον Διευθυντή του ΡΙΚ, ημερ. 22.10.2008, με θέμα «Κατηγορία 
Ασφάλισης Συνεργατών του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου», επανέλαβε την αρχική 
του απόφαση ότι, «οι μεταφραστές, συγγραφείς, ανταποκριτές, οι εξωτερικοί 
κινηματογραφιστές, οι ειδικοί συνεργάτες για αθλητικά θέματα που δεν εργάζονται στον 
χώρο του ΡΙΚ, καθώς επίσης και οι απασχολούμενοι με τον υποτιτλισμό έργων δεν 
θεωρούνται μισθωτά πρόσωπα». 

Παρά την έντονη αντίθεση της Υπηρεσίας μας και αφού προηγήθηκε η έγκριση από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων, του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του ΡΙΚ για 
το 2018, στον οποίο περιλαμβανόταν πρόνοια για την μετατροπή των 6 
ανταποκριτών/δημοσιογράφων του ΡΙΚ σε μισθωτούς ορισμένου χρόνου, το ΔΣ του 
Ιδρύματος, με την απόφασή του, αρ. 47 και ημερ.17.12.2018, έδωσε οδηγίες στην 
Διεύθυνση να ετοιμάσει και να προσφέρει στους 6 ανταποκριτές, συμβόλαια 
μισθωτού ορισμένου χρόνου για 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2019. 
Στην απόφαση αναφέρεται ότι ο μισθός τους θα είναι ο αντίστοιχος των υφιστάμενων 
αμοιβών τους ως παροχείς υπηρεσιών και θα ισχύουν οι ίδιοι όροι εργοδότησης, 
όπως και στους υπόλοιπους μισθωτούς που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. 

Στις 21.12.2018, υπογράφηκαν οι Συμβάσεις Εργασίας Μισθωτού Ορισμένου 
Χρόνου, με 4 από τους 5 ανταποκριτές (1 ανταποκριτής παραιτήθηκε) που  
μετατράπηκαν σε μισθωτούς. Μέχρι τις 18.4.2019, η ανταποκρίτρια στην 
Αμμόχωστο, παρόλο που δεν είχε υπογράψει τη Σύμβαση που της προσφέρθηκε, 
εντούτοις μετατράπηκε σε μισθωτό ορισμένου χρόνου από την 1.1.2019. 

Η Αν. Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΡΙΚ, με σημείωμά της, ημερ. 19.1.2019, 
προς τον Γενικό Διευθυντή, σχετικά με την πιο πάνω απόφαση, ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι, παρόλο που στην απόφαση του ΔΣ δεν γίνεται αναφορά σε ποια κλίμακα 
πρέπει να ενταχθούν, εφόσον πρόκειται για δημοσιογράφους, εντούτοις θα πρέπει να 
τύχουν τις ίδιας μεταχείρισης όπως τους υπόλοιπους δημοσιογράφους συνεργάτες 
ορισμένου χρόνου και να τοποθετηθούν στην Κλίμακα Α4-7. Ο τρόπος τοποθέτησής 
τους στις πιο πάνω κλίμακες, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1561, ημερ. 28.11.2017.  

Ωστόσο, από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι για τη μισθολογική τοποθέτησή τους δεν 
ακολουθήθηκαν οι πρόνοιες της σχετικής Εγκυκλίου «Μισθοδοτική τοποθέτηση 
προσωπικού που απασχολείται με μίσθωση υπηρεσιών και μετατρέπεται σε έκτακτο 
προσωπικό» αρ. 1561, ημερ. 28.11.2017, του Υπουργείου Οικονομικών.  
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 Ενώ η  πιο πάνω Εγκύκλιος προνοεί ότι, ο εργοδοτούμενος θα διατηρεί 
την τελευταία αμοιβή που λάμβανε με μίσθωση υπηρεσιών, εξαιρουμένου 
του ΦΠΑ, στους ανταποκριτές παραχωρήθηκε το τιμαριθμικό επίδομα που 
ίσχυε την 1.1.2019, με αποτέλεσμα, με τη μετατροπή τους την 1.1.2019 σε 
μισθωτούς, να αμείβονται περισσότερο από ότι ως πάροχοι.  

 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. 1561, «εάν η αμοιβή με μίσθωση 
υπηρεσιών είναι χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της αντίστοιχης 
κλίμακας της μόνιμης θέσης, ο υπάλληλος θα διατηρεί την αμοιβή αυτή και 
θα ανελίσσεται στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας με 
εξαμηνιαίες προσαυξήσεις, κατ’ αναλογία της αναπροσαρμογής μισθού 
μόνιμου υπαλλήλου σε περίπτωση αναβάθμισης της θέσης του. Εάν η 
αμοιβή με μίσθωση υπηρεσιών είναι ψηλότερη από την αρχική βαθμίδα 
και χαμηλότερη από την ανώτατη βαθμίδα της αντίστοιχης μόνιμης θέσης, 
ο υπάλληλος θα διατηρεί την αμοιβή αυτή. Θα ανελίσσεται στην αμέσως 
ψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας στην οποία τοποθετείται, όταν κερδίσει με 
απασχόληση τη διαφορά μεταξύ της εν λόγω αμοιβής και της αμέσως 
ψηλότερης βαθμίδας».  

 Δεν ετοιμάστηκαν Δελτία Υπηρεσίας για τους πιο πάνω ανταποκριτές, στα 
οποία, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες 
πρόσληψης και παραχώρησης προσαυξήσεων και ο βασικός μισθός. 

 Στις Συμβάσεις Εργασίας Μισθωτού Ορισμένου Χρόνου που υπογράφηκαν, 
αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Συντάκτη ή/και 
ανταποκριτή στο τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων και θα εργάζονται 37,5 
ώρες την εβδομάδα (εκτός από τη μια ανταποκρίτρια, η οποία θα εργάζεται 
19 ώρες την εβδομάδα). Στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος της 
Εγκυκλίου αρ. 1561, προνοείται ότι, «τυχόν περιπτώσεις που ο εργάσιμος 
χρόνος που προβλέπεται στην μίσθωση υπηρεσιών, αμέσως πριν από τη 
μετατροπή τους σε απασχόληση σε έκτακτη βάση, ήταν μικρότερος από τον 
κανονικό εργάσιμο χρόνο της δημόσιας υπηρεσίας, αυτές θα εξετάζονται από 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, μετά από τεκμηριωμένη 
εισήγηση της αρμόδιας αρχής».  

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα δεν αποτάθηκε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού για τις απόψεις του. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι στις εν λόγω συμβάσεις δεν γίνεται αναφορά για 
τοποθέτηση τους σε μισθολογικές κλίμακες. 

Από τον έλεγχο των απολαβών των πιο πάνω ανταποκριτών, για τους μήνες 
Ιανουάριο – Μάρτιο 2019, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα : 

 Οι συνολικές μηνιαίες απολαβές τους καταχωρίστηκαν ως βασικός μισθός, 
ενώ θα έπρεπε να γίνει διαχωρισμός σε βασικό μισθό και τιμάριθμο, για να 
μπορούν να υπολογιστούν οι μελλοντικές προσαυξήσεις και η 
παραχώρηση τιμαριθμικών επιδομάτων. 

 Για την περίοδο 1.1.-31.5.2019, στους ανταποκριτές παραχωρήθηκαν 
επιδόματα βάρδιας και υπερωριών συνολικού ύψους €5.589. 
Επισημαίνεται ότι δεν ετοιμάζεται εκ των προτέρων πρόγραμμα εργασίας 
(ρότα) και δεν καταχωρίζεται η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής τους 
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα των εν λόγω 
πληρωμών, ούτε και η ορθότητα της καταβολής των μηνιαίων απολαβών 
τους.   
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Οι ετήσιες απολαβές των ανταποκριτών, με το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών για το 
2018, ανέρχονταν σε €71.320, ενώ με τη μετατροπή τους σε μισθωτούς ορισμένου 
χρόνου από 1.1.-30.6.2019, ανήλθαν σε €38.953, με αναμενόμενο κόστος μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2019, σε €77.906. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται επιδόματα και 
υπερωρίες ύψους €5.589 για την περίοδο 1.1.-31.5.2019 και αναμενόμενο κόστος 
€5.589 για την περίοδο 1.6.-31.12.2019.  

Επισημαίνεται, επίσης, ότι πέραν του αναμενόμενου κόστους των €77.906, το 
΄Ιδρυμα θα καταβάλει συνολικό ποσό €10.260 ως συνεισφορά εργοδότη στα διάφορα 
ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τυχόν αύξηση τιμαρίθμου. 

Σύσταση: Θεωρούμε το πιο πάνω θέμα σοβαρό, και συστήνεται όπως το Ίδρυμα 
αποταθεί στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για επίλυση των θεμάτων 
που εγείρονται.    

7. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ από δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ.   

Για το πιο πάνω θέμα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) Την 1.12.2016 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (Αναθεωρημένο) μεταξύ 
ΚΥΠΕ και ΡΙΚ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της συνεργασίας στη 
σύνταξη ειδήσεων στην τουρκική και αγγλική γλώσσα, την αξιοποίηση από πλευράς 
ΡΙΚ δημοσιογράφου του ΚΥΠΕ, για τουρκικά/τουρκοκυπρικά θέματα, για κάλυψη 
σημαντικών γεγονότων στα κατεχόμενα (ζωντανή σύνδεση μαζί της για σύντομες 
ανταποκρίσεις) και περαιτέρω αναλύσεις σε ενημερωτικές εκπομπές, 
περιλαμβανομένου του κύριου δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης. Αυτά θα 
εξαρτώνται και από τις βάρδιες και τη διαθεσιμότητα της δημοσιογράφου. Η 
συνεργασία του ΡΙΚ με τη δημοσιογράφο θα διέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις 
που θα θέσει το ΚΥΠΕ. 

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας δεν γίνεται αναφορά για επ’ 
αμοιβή αγορά υπηρεσιών από τη δημοσιογράφο. 

(β) Στις 16.11.2016 το ΔΣ του ΚΥΠΕ, με βάση το άρθρο 35 των Κανονισμών 
λειτουργίας του ΚΥΠΕ, παραχώρησε στην εν λόγω δημοσιογράφο, που κατέχει 
μόνιμη θέση Συντάκτη Κλ. Α8-Α10-Α11, άδεια επ΄αμοιβή για ιδιωτική απασχόληση 
στο ΡΙΚ υπό ορισμένες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων, η οποιαδήποτε 
συνεργασία με το ΡΙΚ να είναι εκτός ωραρίου εργασίας στο ΚΥΠΕ. 

(γ) Την 1.1.2017 υπεγράφη συμφωνία του Ιδρύματος για την περίοδο 1.1.2017 – 
30.6.2017 με τη δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ, ως παροχέα υπηρεσιών στο Τμήμα 
Ειδήσεων και Επικαίρων με αμοιβή €800 μηνιαίως. 

Η εν λόγω συμφωνία ανανεώθηκε για την περίοδο 1.1.2018 – 31.12.2018 και για την 
περίοδο 1.1.2019 – 31.12.2019. Για την περίοδο 1.7.2017 – 31.12.2017 δεν μας 
προσκομίστηκε σχετική συμφωνία, παρόλο που η εν λόγω «παροχέας» συνέχιζε τη 
συνεργασία της με το Ίδρυμα. 

(δ) Αντικείμενο της συμφωνίας είναι «η υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες ως 
ανταποκρίτρια ειδήσεων για κάλυψη και σχολιασμό εξελίξεων, δηλώσεων και 
αντιδράσεων στα κατεχόμενα για το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και τις ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές ή/και τηλεοπτικές  ή/και διαδικτυακές εκπομπές του ΡΙΚ.  Σημειώνεται 
ότι οι εν λόγω καλύψεις θα γίνονται εκτός των ωρών εργασίας της δημοσιογράφου 
στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων». 
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(ε) Στις 7.3.2017 υποβλήθηκε καταγγελία στην Υπηρεσία μας για τη νομιμότητα της 
απασχόλησης της εν λόγω δημοσιογράφου ταυτόχρονα στο ΚΥΠΕ και στο ΡΙΚ. Για 
τη διερεύνηση της καταγγελίας ζητήθηκαν σχετικά στοιχεία από το ΡΙΚ αναφορικά με 
τις ώρες εργασίας/μετάδοσης των ανταποκρίσεων στο ΡΙΚ. Ο Διευθυντής Ειδήσεων 
και Επικαίρων του ΡΙΚ, σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερ. 2.8.2017, μας παρέθεσε τα 
στοιχεία που ζητήθηκαν, σημειώνοντας ωστόσο μεταξύ άλλων, ότι  

 Η καταγραφή που δόθηκε είναι ενδεικτική, στη βάση των λεγόμενων 
εικόνων εκπομπής που ετοιμάζονται ύστερα από κάθε εκπομπή.  Για να 
γίνει πλήρης καταγραφή, με το ακριβές κείμενο και την ακριβή ώρα 
μετάδοσης των ανταποκρίσεων-ειδήσεων, χρειάζεται πάρα  πολλή 
δουλειά και «σπατάλη» πολλών εργατοωρών. 

 Δεν μπορεί να βγει ασφαλές συμπέρασμα για το αν συγκρούονται/ 
ταυτίζονται με ώρες εργασίας της εν λόγω δημοσιογράφου στο ΚΥΠΕ.  
Σημασία στην ετοιμασία μιας είδησης ανταπόκρισης, σχολίου δεν έχει το 
πότε μεταδίδεται αλλά το πότε προετοιμάζεται. 

(στ)  Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την πιο πάνω επισήμανση του Διευθυντή 
Ειδήσεων και Επικαίρων ΡΙΚ και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κατά 
πόσο οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ετοιμάζονται κατά τον εργάσιμο χρόνο της 
στο ΚΥΠΕ. 

Σύσταση: Όπως έχουμε επισημάνει και στη συνάντησή μας, ημερ. 25.7.2017, στο 
Γραφείο μας, με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθυντή του ΚΥΠΕ, εισηγούμαστε όπως 
αντί να καταβάλλεται από το ΡΙΚ μηνιαία αμοιβή στην ίδια τη δημοσιογράφο, οι δύο 
Ημικρατικοί Οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού 
στο ΚΥΠΕ. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ένσταση και 
προτίθεται να συζητήσει το θέμα με τη διεύθυνση του ΚΥΠΕ. 

8. Παροχείς Υπηρεσιών. 

Εκτενής αναφορά για το θέμα έγινε στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. 
ΡΙΚ/01/2019 21.3.2019. 

(α) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν, στις 31.12.2018 υπήρχαν σε ισχύ  70 
συμβόλαια παροχής υπηρεσιών (εκτός των συμβολαίων για παροχή έτοιμων 
εκπομπών) με συνολικό κόστος €764.910. 

(β) Διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών. Η ανάθεση των πιο πάνω 
εργασιών γίνεται με τη σύναψη συμφωνητικών εγγράφων παροχής υπηρεσιών, 
χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού.  

Αναφέρεται σχετικά ότι 11 παροχείς υπηρεσιών συνεργάζονται με το Ίδρυμα από 
την περίοδο 1991-1998, 6 παροχείς από την περίοδο 2002-2005, 8 από την 
περίοδο 2006-2010, 12 παροχείς  από την περίοδο 2011-2015 και οι υπόλοιποι 45 
παροχείς από το έτος  2016 και μετά. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η μη προκήρυξη προσφορών στις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις παραβιάζει τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και 
του υγιούς ανταγωνισμού. 
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9. Διαφημίσεις.  

(α) Έσοδα από διαφημίσεις. Στις 31.12.2018 τα έσοδα διαφημίσεων ανήλθαν στα 
€2.392.855 σε σύγκριση με €1.760.959 το 2017, σημειώθηκε δηλαδή σημαντική 
αύξηση ύψους €631.896 ή 35,9%, που οφείλεται κυρίως στις διαφημίσεις που 
προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του FIFA 2018 (συνολικής αξίας €371.704) καθώς και 
στο γεγονός ότι από 1.1.2018 στα έσοδα περιλαμβάνονται και τα έσοδα που 
προκύπτουν από συμφωνίες barter ομοειδών ύψους €222.722 λόγω αλλαγής του 
ΔΛΠ αρ. 15. 

Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με καταστάσεις που λήφθηκαν από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος κατά το 2018, παραχωρήθηκε δωρεάν 
διαφημιστικός χρόνος αξίας €4.293.272 (για το 2017 €3.501.747) στα πλαίσια 
σύναψης συμφωνιών πώλησης διαφημίσεων. Στο πιο πάνω ποσό δεν 
συμπεριλαμβάνεται η αξία δωρεάν διαφήμισης στα πλαίσια των συμφωνιών «Barter 
agreements». 

Πρόσθετα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται  από το Εμπορικό Τμήμα 
κατά το 2018 υπήρξαν συνολικά 15 νέοι διαφημιζόμενοι (3 διαφημιστικά γραφεία και 12 
απευθείας πελάτες) σε σύγκριση με 27 νέους διαφημιζόμενους (4 διαφημιστικά γραφεία 
και 23 απευθείας πελάτες) το 2017. 

Σημειώνεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερ. 5.9.2018, αρ. 85.661 
έγκρινε τον τερματισμό των εμπορικών διαφημίσεων από το ΡΙΚ εξαιρουμένων των, 
δωροθεσιών, barter agreements, των χορηγιών εκπομπών, των διαφημίσεων από 
Ευρωπαϊκά προγράμματα και των διαφημίσεων στη διάρκεια μεγάλων αθλητικών και 
μουσικών γεγονότων ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας που εμπίπτουν στο ρόλο 
και την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, των χορηγιών επικοινωνίας/ 
κοινωνικής προσφοράς, των τοποθετήσεων προϊόντων, καθώς και διαφημίσεις που δεν 
αφορούν την ραδιοτηλεόραση αλλά το διαδίκτυο.  

Η πορεία των διαφημίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ποσοστό τηλεθέασης των 
προγραμμάτων και το τηλεμερίδιο. Σύμφωνα με καταστάσεις που ετοιμάστηκαν από το 
Ίδρυμα και εξάγονται από καταμετρήσεις στις οποίες προβαίνει η Nielsen Audience 
Measurement Cyprus, κατά το 2018, συγκεκριμένα  προγράμματα του Ιδρύματος, σε 
σύγκριση με άλλα προγράμματα ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών,  κατέγραψαν χαμηλή 
τηλεθέαση και τηλεμερίδιο.  

(β)  Ειδικές συμφωνίες «barter agreements». 

(i)  Κατά τη διάρκεια του 2018 το Ίδρυμα συνήψε 17 καινούργιες συμφωνίες 
τύπου «barter», όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

BARTER 
AGREEMENTS 

2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΦΗΜ. ΧΡΟΝΟΥ 
(σε αντάλλαγμα το 

ΡΙΚ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 
ΠΡΟΪΟΝ 

€ €  

Α 1.1.2018 – 3.12.2019 40.000 40.000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
 

Β 1.1.2018 – 3.12.2018 12.000 12.000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
 

Γ 1.3.2018 – 28.2.2019 212.100 824.600 
(75% έκπτωση) 

& 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ κα 
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BARTER 
AGREEMENTS 

2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΦΗΜ. ΧΡΟΝΟΥ 
(σε αντάλλαγμα το 

ΡΙΚ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 
ΠΡΟΪΟΝ 

€5.950 (ετήσιο 
δικαίωμα 

συνεγκατάστασης) 

Δ Ημερ. Συμφωνίας 
4.7.2018 

2.500-2.800 2.500-2.800 ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ 
ΤΑΫΛΑΝΔΗ ΓΙΑ 2 
ΑΤΟΜΑ ΩΣ ΔΩΡΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ «Ο ΠΙΟ 
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» 

Ε Ημερ. Συμφωνίας 
26.6.2018 

10.000 10.000 ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FIAT 
ΩΣ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
«Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ 
ΚΡΙΚΟΣ» 

ΣΤ 1.1.2018 – 31.12.018 62.832 188.496 INTERNET, STM-LEASED 
LINE 

Ζ 1.1.2018-31.12.2019 50.000 
περιλαμβ.5% 

ΦΠΑ 
(15% έκπτωση) 

200.000 
περιλαμβ. 19% ΦΠΑ 

(75% έκπτωση) 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Η 6.8.2018 – 30.6.2019 15.000 70.000 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019 

Θ  
Ημερ. Συμφωνίας  

19.9.2018 

3.791 11.373 ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΜΠΗ HAPPY 
HOUR 
 
 

Ι Ημερ. Συμφωνίας 
 8.10.2018 

1.908 1.908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

Κ 1.11.2018 - 31.12.2019  Διαφημιστικός χρόνος 
ύψους 20% ο οποίος 
θα υπολογίζεται πάνω 
στην τιμή πώλησης 
των ειδών ένδυσης 
που θα προσφέρονται 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ 
ΖΩΝΤΑΝΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ. 

Λ ΟΚΤ2018-ΙΟΥΛ2019 8.330 8.330 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΝΘΕΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ 
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BARTER 
AGREEMENTS 

2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΦΗΜ. ΧΡΟΝΟΥ 
(σε αντάλλαγμα το 

ΡΙΚ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 
ΠΡΟΪΟΝ 

Μ ΔΕΚ2018-ΝΟΕΜ2020 4.624 18.496 3 ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ν ΔΕΚ2018-ΝΟΕΜ2019 1.256 3.768 3 ΚΑΡΤΕΣ 20GB 

Ξ ΔΕΚ2018-ΝΟΕΜ2019 2.503 10.012 3 ΚΑΡΤΕΣ 60GB 

Ο 1.1.2018-31.12.2018 24.990 24.990 UPGRADE 

Π 1.1.2018-30.6.2019 120.000 480.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Δεν υπάρχει λογισμικό σύστημα ούτε και τηρείται χειρόγραφη ή ηλεκτρονική 
κατάσταση έτσι ώστε στις 31.12 κάθε έτους να παρουσιάζεται ο συνολικός 
αριθμός των ενεργών συμφωνιών τύπου «barter» και των υπολοίπων που 
προκύπτουν από τις συμφωνίες. Αναμένεται ότι με την εφαρμογή του νέου 
συστήματος από τον Σεπτέμβριο 2019 θα παρέχεται η απαραίτητη 
πληροφόρηση για την παρακολούθηση όλων των συμφωνιών. 

 Για 10 νέες συμφωνίες παραχωρήθηκε σε αντάλλαγμα από το Ίδρυμα, 
δυσανάλογη αξία διαφημιστικού χρόνου. 

 Σε δύο συμφωνίες (Θ, Ι) δεν καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας 
και σε 2 περιπτώσεις (Ξ, Ο) η συμφωνία έγινε με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων χωρίς να καθορίζονται ουσιώδεις όροι όπως διάρκεια ισχύος, 
ενδεχόμενη παραχώρηση δωρεάν διαφημιστικού χρόνου κ.λπ. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι με την εφαρμογή του νέου 
συστήματος τα εν λόγω θέματα αναμένεται να αντιμετωπιστούν. 

(ii)  Συμφωνίες «barter» με εφημερίδες-περιοδικά (ομοειδή προϊόντα). Στον 
ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα που 
προκύπτουν μετά την έκδοση τιμολογίων στη βάση των συμφωνιών “barter” 
(ομοειδή προϊόντα) με διάφορες εφημερίδες-περιοδικά και τα οποία έχουν 
εξαχθεί από το λογιστικό σύστημα του Ιδρύματος: 

 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Χρεώστης Πιστωτής Χρεώστης Πιστωτής Χρεώστης Πιστωτής Χρεώστης Πιστωτής 

Εφημερίδα Ρ 133.722 0 168.507 0 138.417 0 89.012 0 

Εφημερίδα Σ 0 6.784 0 41.478 34.915 0 24.615 0 

Εφημερίδα Τ 124.677 2.142 31.867 0 53.931 0 129.977 0 

Εφημερίδα Ο 0 119.094 0 63.278 0 13.708 0 8.943 

Εφημερίδα Υ 0 3.487 0 1.628 0 5.088 0 5.312 

Εκδοτική 
Εταιρεία Γ* 62.870 0 20.625 0 3.308 0 0 55.807 

Εφημερίδα Β 4.587 0 3.442 402 3.518 0 5.541 0 

* ΄Ομιλος που εκδίδει περιοδικά και ανήκει και η Εφημερίδα Τ. 

Σημείωση: Το υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως «Χρεώστης» σημαίνει ότι το Ίδρυμα 
δικαιούται τη διαφήμιση στην εφημερίδα, ενώ το υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως 
«Πιστωτής» σημαίνει ότι η εφημερίδα δικαιούται διαφημιστικό χρόνο από το Ίδρυμα. 
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Από τον έλεγχο έχουν προκύψει τα ακόλουθα: 

 Tο χρεωστικό υπόλοιπο της εφημερίδας Ρ εξακολουθεί να παραμένει 
ψηλό και στις 31.12.2018 ανήλθε σε €89.012 και ως εκ τούτου φαίνεται ότι 
ενώ η εφημερίδα Ρ αξιοποίησε πλήρως τον διαφημιστικό χρόνο που είχε 
στη διάθεσή του, το Ίδρυμα δεν το έπραξε και ενδεχομένως να μην 
απαιτείτο η σύναψη της εν λόγω συμφωνίας σε τόσο μεγάλο ύψος. 

 Οι όροι των συμφωνιών δεν είναι ομοιόμορφοι.  Mε την εφημερίδα Ρ 
υπεγράφη συμφωνία για την περίοδο 1.7.2017-31.12.2019 για την 
παραχώρηση στο ΡΙΚ διαφημίσεων στην εφημερίδα και περιοδικά συνολικής 
αξίας €200.000 με έκπτωση 50% και σε αντάλλαγμα το ΡΙΚ να παραχωρήσει 
στην εφημερίδα διαφημίσεις συνολικής αξίας €400.000 με έκπτωση 75%, 
ενώ η συμφωνία που υπεγράφη με την εφημερίδα Σ, προνοεί παραχώρηση 
εκατέρωθεν, διαφημιστικής αξίας €100.000 με έκπτωση 75%.  

 Υπάρχει ανομοιομορφία στο ποσοστό της έκπτωσης που παραχωρεί το 
Ίδρυμα προς την εφημερίδα Ρ (75% έκπτωση) σε σχέση με την έκπτωση που 
παραχωρεί  η εφημερίδα Ρ στο Ίδρυμα (50% έκπτωση).  

 Υπάρχει ανομοιομορφία, όσον αφορά στην πρόνοια που περιλαμβάνεται 
στις συμφωνίες για τη μεταφορά τυχόν υπολοίπων μετά τη λήξη των 
συμφωνιών σε επόμενες περιόδους. Ο πιο κάτω πίνακας είναι ενδεικτικός. 

Εφημερίδες Περίοδος Συμφωνίας Μεταφορά Υπολοίπων 

Ρ 1.7.2017-31.12.2019 Όρος 4 «Οποιαδήποτε υπόλοιπα υπάρχουν στις 
30.6.2017 θα συνεχίσουν να ισχύουν». 

Σ 1.7.2017-30.6.2018 

(δεν έγινε νέα συμφωνία) 

Όρος 4 «Οποιαδήποτε υπόλοιπα υπάρχουν στις 
30.6.2017 θα συνεχίσουν να ισχύουν». 

Τ 1.3.2018-28.2.2019 «…είναι δυνατή η μεταφορά τους εντός των 
πρώτων δύο μηνών μετά τη λήξη της περιόδου». 

Ο 1.1.2018-31.12.2019 Όρος 6 «Τα υφιστάμενα υπόλοιπα καθώς και 
οποιαδήποτε υπόλοιπα … δεν καλυφθούν μέχρι 
την 31

η
 Δεκεμβρίου  2019 μεταφέρονται». 

Υ 1.1.2016-31.12.2016 Όρος 4 «Οποιαδήποτε υπόλοιπα υπάρχουν από 
1

η
 Φεβρουαρίου μέχρι 31

η
 Δεκεμβρίου 2016 θα 

συνεχίσουν να ισχύουν». 

Εκδοτική 
Εταιρεία Γ 

1.3.2018-28.2.2019 «…είναι δυνατή η μεταφορά τους εντός των 
πρώτων δύο μηνών μετά τη λήξη της περιόδου». 

Β 1.1.2018-31.12.2018 Όρος 6 «Σε περίπτωση που τα ποσά δεν 
καλυφθούν μέχρι την 31

η
 Δεκεμβρίου  2018 θα 

μεταφέρονται». 

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, με βάση τους 
όρους της αγοράς οι εκπτώσεις που δίδονται σε διαφημιστικό χρόνο σε 
ηλεκτρονικά μέσα είναι πάντα μεγαλύτερες από αυτές που παραχωρούνται 
από τα έντυπα μέσα. Είναι στη βάση αυτών των δεδομένων που η εφημερίδα 
Ρ δεν θα αποδεχόταν την παραχώρηση ισάξιου ποσοστού έκπτωσης, ειδικά 
λόγω και της μεγαλύτερής της κυκλοφορίας. 

(iii)  Χρεώστες με ειδικές συμφωνίες «barter». Στις 31.12.2018 το υπόλοιπο 
των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «barter» ανήλθε σε €474.661 (2017: 
€461.947). Ποσό ύψους €151.407 (2017: €153.749) αφορούσε σε μη 
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ομοειδείς υπηρεσίες από το οποίο €26.787 αφορά σε αεροπορικές εταιρείες 
που δεν λειτουργούν πλέον. Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς 
υπηρεσίες ανήλθε στα €323.254 (2017: €308.198). Σημειώνεται ότι στις 
οικονομικές καταστάσεις περιλήφθηκε γενική πρόβλεψη ύψους €100.000. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται χρεώστες «barter» μη ομοειδών 
προϊόντων που εκκρεμούν για πολλά χρόνια: 

 

Χρεώστης Ποσό (€) 

ΑΚ (2002) 13.153 

ΑΛ  (2008) 15.649 

ΑΜ (2001)* 24.086 

* Στις 4.8.2004 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του ΡΙΚ και άλλης εταιρείας για 

ανάληψη του οφειλόμενου ποσού.  

 Όπως επισημαίνεται επί σειρά ετών στις επιστολές της Υπηρεσίας μας, 
παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δικαιώματα χρήσης αγαθών που 
απορρέουν από συμφωνίες «barter» εκκρεμούν για πολλά χρόνια (πριν το 
2008), χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της 
ανταλλαγής, κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών όπως φαίνονται στον πιο πάνω 
πίνακα, γεγονός που συνιστά έλλειψη επαρκούς εποπτείας και 
παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών. 

 Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι σχετικές συμφωνίες. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι τυχόν παλαιές συμφωνίες 
που δεν μπορούν να εκτελεστούν θα οδηγηθούν στο νομικό σύμβουλο για 
καθοδήγηση όσον αφορά το χειρισμό τους. 

(iv)  Πιστωτές με ειδικές συμφωνίες «barter». Στις 31.12.2018 το υπόλοιπο 
των πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «barter» ανήλθε σε €419.223 (2017: 
€554.241). Ποσό ύψους €261.002 (2017: €297.563) αφορούσε σε μη 
ομοειδείς υπηρεσίες και ποσό ύψους €158.221 (2017: €256.678) αφορούσε 
σε ομοειδείς υπηρεσίες. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πιστωτές συμφωνιών «barter» μη 
ομοειδών προϊόντων που στις 31.12.2018 είχαν μεγάλα υπόλοιπα: 

Πιστωτής Ποσό (€) 

ΑΝ (2008) 17.735 

ΑΞ (2011) 10.505 

ΑΟ (2012)   12.402 

ΑΠ (2012) 10.802 

ΑΡ (2012) 26.324 

ΑΣ (2016) 

ΑΤ (2017) 

17.513 

43.100 

ΑΥ 61.430 

* Παρόλο που στο λογιστικό σύστημα παρουσιάζεται υπόλοιπο €61.430, εντούτοις 

σύμφωνα με καταστάσεις που μας δόθηκαν από το Εμπορικό Τμήμα το υπόλοιπο της 

ΑΥ ανερχόταν στα €10.387. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε πώς 

προέκυψε η εν λόγω διαφορά. 
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 Από δειγματοληπτικό έλεγχο παρατηρήθηκε και πάλι ότι οι συμφωνίες 
«barter» με την ΑΥ είχαν αναδρομική ισχύ. Συγκεκριμένα στις 2.7.2018 
συνάφθηκε νέα συμφωνία που προνοούσε την αποπληρωμή των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρείχε η ΑΥ στο Ίδρυμα 
κατά το 2018 αξίας μέχρι €120.000, με τηλεοπτικό χρόνο τετραπλάσιας 
αξίας, δηλαδή μέχρι €480.000, που θα αναλωνόταν κατά την περίοδο 
ισχύος της συμφωνίας 1.1.2018 – 30.6.2019.  

Συστάσεις: 

(i)  Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η 
σύναψη ειδικών συμφωνιών “barter agreements” παραπέμπει σε αγορά 
υπηρεσιών ή αγαθών και θα πρέπει να τηρούνται ο διατάξεις του περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμου Ν.73(Ι)/2016 και των σχετικών Κανονισμών για να 
διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής 
διοίκησης. 

(ii)  Θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι όροι των συμφωνιών “barter” που 
συνάπτονται έτσι ώστε τα ποσά που συμφωνούνται να αντικατοπτρίζουν τις 
πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος και να μην επιτρέπεται η μεταφορά 
οποιωνδήποτε υπολοίπων μετά τη λήξη των συμφωνιών. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι η σύναψη ειδικών συμφωνιών 
barter agreement είναι συνήθης διαδικασία στον χώρο των ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών και είναι δύσκολο να τηρηθούν οι διατάξεις του περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν. 
73(Ι)/2016). Η σύναψη τέτοιων συμφωνιών στόχο έχει να αξιοποιήσει το 
ραδιοτηλεοπτικό χρόνο για την εξασφάλιση των υπηρεσιών προς όφελος του ΡΙΚ. 
Επισημαίνουμε, ωστόσο, πως η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας δεν μπορεί να 
γίνεται κατ΄ επιλογή. 

(γ) Μηχανογράφηση. Επί σειρά ετών (από το 2007) γίνεται εισήγηση για 
μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και 
την προβολή της διαφήμισης, που θα συνέβαλλε στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των συμφωνιών που συνάπτονται, έτσι ώστε να εξάγονται σημαντικά 
στοιχεία, όπως π.χ., το σύνολο των πληρωμένων και κόστος δωρεάν διαφημίσεων 
ανά άτομο/εταιρεία, οι διαφημίσεις που εξασφαλίζονται για κάθε πρόγραμμα 
ξεχωριστά κ.λπ.  Ειδικότερα, θα πρέπει να υλοποιηθεί μηχανογραφικό σύστημα για 
την καταχώριση, παρακολούθηση και εξαγωγή των στοιχείων/όρων των συμφωνιών 
«barter» (π.χ. διάρκεια συμφωνίας, ποσά και υπόλοιπα συμφωνίας, αυτόματη 
διαγραφή υπολοίπων σε περίπτωση που δεν προβλέπεται μεταφορά σε επόμενα 
έτη). Παράλληλα, το σύστημα αυτό θα πρέπει να διασυνδεθεί με το λογιστικό 
σύστημα για να επιτυγχάνεται με τρόπο αυτόματο και αξιόπιστο η μεταφορά των 
πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων που προκύπτουν από τις συμφωνίες 
«barter». 

Στις 27.6.2017 ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία η ετοιμασία των προδιαγραφών για την 
εξασφάλιση συστήματος για την Ανάλυση, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη Εφαρμογή και 
Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος (WEB intranet) Διαχείρισης του Διαφημιστικού 
χρόνου, των σχετικών Συμβάσεων και της Τιμολόγησης για τις ανάγκες των 
Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών καναλιών του ΡΙΚ, έναντι του ποσού των €4.000 πλέον 
ΦΠΑ. Στις 11.9.2018 το ΔΣ υιοθέτησε την απόφαση της Επιτροπής Προσφορών για  
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κατακύρωση της Προσφοράς ΡΙΚ 17/2018 για την εξασφάλιση του πιο πάνω 
συστήματος «Αγορά υπηρεσιών για την Ανάλυση, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και 
Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος (WEB intranet) Διαχείρισης του Διαφημιστικού 
Χρόνου, των Σχετικών Συμβάσεων και της Τιμολόγησης για τις ανάγκες των 
Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών καναλιών του ΡΙΚ» σε εταιρεία έναντι του ποσού 
€18.900 πλέον ΦΠΑ. 

Σύσταση: Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να αξιολογηθεί και να 
επιβεβαιωθεί κατά πόσο μπορεί να γίνει παρακολούθηση της υλοποίησης των 
συμφωνιών που συνάπτονται, έτσι ώστε να εξάγονται σημαντικά στοιχεία, όπως π.χ., 
το σύνολο των πληρωμένων και κόστος δωρεάν διαφημίσεων ανά άτομο/εταιρεία για 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Αθλητικά και Μουσικά γεγονότα Ευρωπαϊκής και 
Παγκόσμιας εμβέλειας, χορηγίες που εξασφαλίζονται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά 
καθώς και παρακολούθηση και εξαγωγή των στοιχείων/όρων των συμφωνιών 
«barter» (π.χ. διάρκεια συμφωνίας, ποσά και υπόλοιπα συμφωνίας, αυτόματη 
διαγραφή υπολοίπων σε περίπτωση που δεν προβλέπεται μεταφορά σε επόμενα 
έτη). 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι θα γίνει αξιολόγηση του συστήματος 
μετά την πλήρη εφαρμογή του. 

10.   Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2018 ανήλθε σε €1.713.371, 
μετά από την αφαίρεση ειδικής και γενικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους 
€1.761.867, σε σύγκριση με €2.354.828 και €1.449.712, αντίστοιχα, κατά τις 
31.12.2017. 

Διαγραφές οφειλόμενων ποσών. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης για το έτος που έληξε στις 31.12.2017 
καταρτίζεται από τη Διεύθυνση και θα υποβληθεί στο ΔΣ διαδικασία που θα 
ακολουθείται για τη διαγραφή των οφειλόμενων ποσών. Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι στις 20.6.2018 ετοιμάστηκε από τη Διεύθυνση Προσωπικού και 
Διοίκησης, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, «Προσχέδιο διαδικασίας διαγραφής 
οφειλόμενων ποσών που δεν μπορούν να εισπραχθούν», ωστόσο μέχρι την 
ημερομηνία του ελέγχου δεν είχε οριστικοποιηθεί.  

Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί διαδικασία 
αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για τη διαγραφή 
οφειλόμενων ποσών κατά αναλογία των όσων ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα, όπως 
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 35 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 38(I)/2014.  

(α) Χρεώστες διαφημίσεων. Οι χρεώστες διαφημίσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των 
χρεωστών «Βarter», αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών χρεωστών και 
στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε €1.305.265, σε σύγκριση με €1.423.303 στις 
31.12.2017, σημειώθηκε δηλαδή μείωση ύψους €118.038 ή 8,3%. Διαχρονικά για το 
ποσό αυτό έχει αναγνωριστεί και συσσωρευτεί ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη 
ύψους €841.948  (€844.178  για το 2017).  

Όπως φαίνεται πιο κάτω, το πρόβλημα με τους χρεώστες εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
στα οφειλόμενα ποσά παλαιών ετών, για τα οποία το Ίδρυμα δεν λάμβανε έγκαιρα τα 
απαιτούμενα μέτρα για την είσπραξή τους.    
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(i) Στις 31.12.2018, το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά γραφεία ανερχόταν 
στα €758.466, σε σύγκριση με €838.620 το 2017, σημειώθηκε δηλαδή μείωση 
ύψους €80.154 ή 9,6%. Σύμφωνα με κατάσταση που ετοιμάστηκε από το 
Λογιστήριο του Ιδρύματος, εξακολουθούν να εκκρεμούν οφειλές ύψους 
€365.142, για τις οποίες είχαν καταχωριστεί αγωγές, χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα 
μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι 
εταιρείες έχουν κλείσει/διαλυθεί.  

Διαφημιστικό Γραφείο   
Υπόλοιπο 
31.12.2018 

Οφειλή 
 από το έτος 

 €  

Α 25.204 1998 

Β 7.548 1992 

Γ 15.540 1999 

Δ 66.339 2003 

Ε 46.641 1991 

Ζ 25.439 2001 

Η 82.975 2012 

Θ 12.957 2008 

Ι 1.416 2008 

Κ 71.785 2011 

Λ 9.298 2010 

 365.142   

Επίσης υπήρχαν πελάτες με οφειλή πέραν των €10.000, με συνολικό ποσό 
οφειλής €261.112, που μέρος του εκκρεμούσε για περίοδο πέραν των 90 
ημερών και σε μερικές περιπτώσεις πέραν του ενός έτους,  όπως αναφέρεται 
στον πιο κάτω πίνακα:  

Διαφημιστικό Γραφείο 
Υπόλοιπο 
31.12.2018 

Οφειλή 
πέραν 

του ενός 
έτους 

Οφειλή 
πέραν 
των 90 
ημερών 

          € € € 

Μ (ΣΗΜ 1) 24.751 24.751 - 

Ν (ΣΗΜ 2) 106.258 - 80.615 

Ξ (ΣΗΜ 3) 72.828 - 72.828 

Ο (ΣΗΜ 2) 30.875 7.696 17.124 

Π (ΣΗΜ 2) 26.400 26.400 -- 

 

261.112 58.847 170.567 

ΣΗΜ 1. Στις 17.4.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος απέστειλε συστημένη επιστολή 
προς την εταιρεία με την οποία ζήτησε την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μέχρι τις 
30.4.2018, αλλιώς το Ίδρυμα θα προέβαινε στη λήψη δικαστικών μέτρων χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. Στις 5.7.2018 ζητήθηκε από το γραφείο του Νομικού 
Συμβούλου όπως λάβει τα αναγκαία δικαστικά μέτρα για να εισπραχθεί το οφειλόμενο 
ποσό. Σημειώνεται ότι, μέχρι την ημερομηνία αποπεράτωσης του ελέγχου, δεν είχε 
καταχωριστεί σχετική αγωγή για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.   

ΣΗΜ 2. Όπως πληροφορηθήκαμε, μέσα στα πλαίσια της «Πολιτικής Είσπραξης 
Χρεωστών», η οποία καθορίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) 
του Ιδρύματος τον Μάιο του 2017, συμφωνήθηκε με τους πιο πάνω πλάνο 
αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία που 
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λήφθηκαν από τη ΔΟΥ, τα οφειλόμενα ποσά στις 13.5.2019 είχαν ως ακολούθως: Ν - 
€89.135,  Ο - €24.955 και Π - €26.400.  

ΣΗΜ 3. Στις 19.3.2019 έγινε γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για την 
αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού σε είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις των €3.641, 
με πρώτη δόση τον Μάρτιο του 2019. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάιο) είχαν 
καταβληθεί από την εταιρεία 2 δόσεις και το υπόλοιπο στις 13.5.2019 ήταν €65.545.   

(ii) Επίσης οι οφειλές από απευθείας πελάτες διαφημίσεων στις 31.12.2018 
ανέρχονταν στα €546.799, σε σύγκριση με €584.683 το 2017, σημειώθηκε  
δηλαδή μείωση ύψους €37.884 ή 6,5%, από το οποίο ποσό ύψους €513.211 
αφορούσε σε παλαιότερα έτη, για πελάτες με οφειλή πέραν των €5.000. Για μία 
περίπτωση καταχωρίστηκε αγωγή, χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα να επιτύχει 
ανάκτηση του ποσού αφού η εταιρεία έχει διαλυθεί. 

Απευθείας πελάτης  
διαφημίσεων 

Υπόλοιπο 
31.12.2018  

Οφειλή από 
το έτος 

 €  

 Ρ (ΣΗΜ 1) 262.119 2011 

 Σ (Αγωγή) 122.671 2003 

 Τ (ΣΗΜ 2) 70.777 2007 

 Υ 35.459 1995 

 Φ (ΣΗΜ 3) 16.185 1999 

 Χ (ΣΗΜ 4) 6.000 2013 

  513.211 
 

ΣΗΜ 1. Στις 28.12.2009 το Ίδρυμα υπέγραψε συμφωνία διαφημιστικής δαπάνης 
με την εταιρεία Ρ για την περίοδο 1.1.2010-31.12.2010, η οποία στη συνέχεια 
ανανεώθηκε για ακόμη δύο έτη. Αναφέρεται ότι δεν έγινε κατορθωτό να 
εντοπιστεί η ανανέωση της συμφωνίας για το έτος 2011, ενώ η συμφωνία για το 
2012 δεν φέρει υπογραφή αποδοχής από αντιπρόσωπο της εταιρείας. Το ποσό 
που οφείλει η εταιρεία στις 31.12.2018, ανήλθε στα €262.119 πλέον τους 
ανάλογους τόκους και αφορά σε τιμολόγια διαφημίσεων για την περίοδο 2/2011 
μέχρι 12/2012. Το Ίδρυμα στις 23.6.2016 κατέθεσε στον Επίσημο Παραλήπτη 
έγγραφο «επαλήθευσης χρέους πιστωτή» και στις 22.3.2018 ο Γενικός 
Διευθυντής με επιστολή του ζήτησε ενημέρωση από την Εποπτική Επιτροπή 
Επιθεώρησης διαχειριστών/εκκαθαριστών της Εταιρείας Ρ σχετικά με την 
πρόοδο της εκκαθάρισης και κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα είσπραξης 
οποιουδήποτε ποσού της οφειλής της προς το ΡΙΚ.  

Επισημάνθηκε ότι η μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για τακτοποίηση 
των οφειλών πριν τη διάλυση της εταιρείας, πιθανότατα να οδηγήσει στη μη 
ανάκτησή τους.  

ΣΗΜ 2.  Η οφειλή ύψους €70.777 αφορά στην περίοδο 2007-2012 και αφορά σε 
δύο τιμολόγια για το Ραδιομαραθώνιο 2007 και 2008 και δύο τιμολόγια για την 
εμφάνιση διαφήμισης του Τ στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος για τα έτη 
2008 και 2012. Αναφέρεται ότι εντοπίστηκε μόνο μία γραπτή συμφωνία μεταξύ 
του Ιδρύματος και του Τ, όσον αφορά στη διαφήμισή του στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος για το έτος 2008, η οποία, ωστόσο, δεν φέρει 
υπογραφή αποδοχής από αντιπρόσωπο του Τ. Σημειώνεται και πάλι ότι δεν 
φαίνεται να λήφθηκε καμία ενέργεια από το Ίδρυμα για είσπραξη του 
οφειλόμενου ποσού. 
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ΣΗΜ 3. Η οφειλή ύψους €16.185 αφορά σε τιμολόγια για διαφημιστική προβολή 
για την περίοδο 1999-2004. Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται από τον 
αρμόδιο λειτουργό για την παρακολούθηση των οφειλόμενων ποσών για την 
εταιρεία Φ, στις 10.11.2010 στάληκε από τον Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών επιστολή με την οποία ζητείτο η εξόφληση των οφειλών, αλλιώς το 
Ίδρυμα θα λάμβανε δικαστικά μέτρα χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. 
Έκτοτε δεν φαίνεται να λήφθηκαν άλλα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής. 

ΣΗΜ 4. Η Χ οφείλει στο Ίδρυμα το ποσό των €6.000, το οποίο αφορά στο 
τιμολόγιο με αρ. 014/2013, ημερ. 31.12.2013, για διαφημιστική προβολή για την 
περίοδο 2-11.6.2013. Σύμφωνα με στοιχεία που εντοπίστηκαν στον φάκελο του 
χρεώστη, το τιμολόγιο εκδόθηκε αρχικά στις 30.6.2013 σε διαφορετικό όνομα 
αντί του χρεώστη. Όταν εντοπίστηκε το λάθος εκδόθηκε νέο τιμολόγιο στο 
όνομα του Χ με ημερ. 31.12.2013. Όπως αναφέρεται σε χειρόγραφη σημείωση, 
ημερ. 15.3.2014, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης που είχε λειτουργός του 
Ιδρύματος με τον εκπρόσωπο τύπου της Αντιπροσωπείας, το οφειλόμενο ποσό 
δεν μπορούσε να πληρωθεί διότι δεν περιλαμβανόταν στις δαπάνες του 
Προϋπολογισμού του 2014, αλλά αφορούσε σε δαπάνη η οποία περιλήφθηκε 
στον Προϋπολογισμό του 2013.  

Επαναλάβαμε ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να ζητήσει με επιστολή του την 
αποπληρωμή του τιμολογίου και να ενημερώσει τον οφειλέτη ότι διαφορετικά, 
θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες που καταβάλλει 
για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. 

Επαναλάβαμε τη σύστασή μας ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους 
για τη συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των παλαιών οφειλών και εάν και 
εφόσον διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης  
ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, το ΡΙΚ θα συνεχίσει 
και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών μέτρων 
και υπό την καθοδήγηση του νομικού του συμβούλου. Σημείωσε ότι κάποιες εκ των 
περιπτώσεων παρουσιάζουν αντικειμενικές δυσκολίες, καθότι οι εταιρείες δεν 
υφίστανται πλέον και σε άλλες περιπτώσεις έχουν γίνει επαφές για διευθέτηση. 

(β) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε 
προηγούμενες Εκθέσεις μας, παρόλο που η χρέωση εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ στους 
λογαριασμούς της ΑΗΚ τερματίστηκε από 1.7.2000, εντούτοις το ΡΙΚ επί σειρά ετών 
δεν έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες για διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών.  
Αναφέρεται σχετικά ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερ. 19.11.2012, 
εισηγήθηκε στο ΡΙΚ τη διαγραφή υπολοίπων κάτω των  €500  και να αποφασίσει, 
κατά πόσο θα προβεί στη διαγραφή ή μη των οφειλών για ποσά μεγαλύτερα των 
€500 και την καταχώριση ή μη αγωγών, νοουμένου ότι διερευνηθεί προηγουμένως με 
τον Νομικό Σύμβουλο η δυνατότητα καταχώρισης των αγωγών βάσει των προνοιών 
του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου (Ν.66(Ι)/2012). 

Ο Διευθυντής Προσωπικού και Διοίκησης του Ιδρύματος με ηλεκτρονικό μήνυμά του, 
ημερ. 15.5.2018, ζήτησε από τον Νομικό Σύμβουλο όπως πληροφορήσει το Ίδρυμα 
κατά πόσο, με βάση τον πιο πάνω Νόμο εξακολουθεί ή όχι να υπάρχει αγώγιμο 
δικαίωμα εκ μέρους του ΡΙΚ. Στις 17.5.2018 ο Νομικός Σύμβουλος σε ηλεκτρονικό 
μήνυμά του ανέφερε ότι ο πιο πάνω Νόμος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και 
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συνήθως εγείρονται αγωγές και αναμένεται από το άλλο μέρος να εγείρει 
ενδεχόμενη παραγραφή ως υπεράσπιση. Εξέφρασε την άποψη ότι το ΡΙΚ έχει 
«δικαίωμα» να εγείρει αγωγή εναντίον των χρεωστών του για οφειλές άνω των €500 
και εισηγήθηκε όπως αρχικά εγερθούν περίπου 10 αγωγές. Στη συνέχεια ο Γενικός 
Διευθυντής του Ιδρύματος με επιστολή του, ημερ. 13.12.2018, ενημέρωσε τον 
Νομικό Σύμβουλο ότι τα στοιχεία που υποστηρίζουν την οφειλή περιορίζονται σε 
συγκεντρωτικές λίστες που παρέδωσε η ΑΗΚ στο ΡΙΚ το 2000 που τερματίσθηκε ο 
σχετικός Νόμος για την είσπραξη της εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ από την ΑΗΚ και 
ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο αυτά τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά για το 
δικαστήριο, όσον αφορά στην απόδειξη της οφειλής.  

Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία αποπεράτωσης του ελέγχου δεν υπήρξε 
σχετική απάντηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος.   

Αναφέρεται ότι το υπόλοιπο των πιο πάνω χρεωστών στις 31.12.2018 ανερχόταν 
στα €180.981, σε σύγκριση με €215.884 το 2017, σημειώθηκε δηλαδή μείωση 
ύψους €34.903 ή 16,2%, η οποία οφείλεται στην εξόφληση των οφειλόμενων ποσών 
από τα τρία Δημαρχεία (Δημαρχείο Λευκωσίας €31.336, Δημαρχείο Πάφου €1.624 
και Δημαρχείο Λεμεσού  €1.943). Σημειώνεται ότι για το ποσό αυτό υπάρχει πρόνοια 
για επισφαλείς χρεώστες. 

Σύσταση: Το θέμα θα πρέπει να τύχει διερεύνησης/χειρισμού το συντομότερο, έτσι 
ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για επίλυση του, χωρίς να ελλοχεύει ο 
κίνδυνος το Ίδρυμα να επωμιστεί περαιτέρω ζημιά από τυχόν αγωγές που θα 
κινηθούν εναντίον των οφειλετών και δεν θα εκδικαστούν υπέρ του Ιδρύματος.  

Όπως μάς ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, αναμένεται η απάντηση του 
Νομικού τους Συμβούλου, στον οποίο έχει σταλεί υπενθυμητική επιστολή. Παρόλα 
αυτά, θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, που αφορά σε οφειλόμενα 
ποσά πέραν των 20 χρόνων. 

11. Περιθωριακά ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. 

Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 22.6.1990, μεταξύ των συντεχνιών των 
υπαλλήλων και του ΡΙΚ (αφορούσε στην ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης που 
έληξε στις 31.12.1988), για πρώτη φορά παραχωρούντο περιθωριακά ωφελήματα 
συνολικού ύψους 3% επί του μισθολογίου, ενώ υπήρχε πρόνοια πως «τα ωφελήματα 
αυτά θα διατεθούν για το Ταμείο Υγείας, εκτός εάν συμφωνηθούν άλλοι τρόποι 
διάθεσής τους μεταξύ των δύο πλευρών». Στις επόμενες συλλογικές συμβάσεις 
παραχωρήθηκε αύξηση στο πιο πάνω ποσοστό, το οποίο στις 31.12.2010 ανήλθε 
στο 7,55%. Η συσσωρευμένη οφειλή του ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήματα ανερχόταν 
στις 31.12.2018 σε €8.622.355 (€8.296.023 στις 31.12.2017).  Τα πιο πάνω ποσά 
προκύπτουν μετά την αφαίρεση συνολικού ποσού ύψους €2.903.825, το οποίο 
κατατέθηκε από το ΡΙΚ σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα» €2.757.630 (€1.615.475 τα έτη 2003 
μέχρι 2009 και €1.142.155 το 2010) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – 
Περιθωριακά Ωφελήματα Διευθυντικού Προσωπικού» €2.532 (£1.029 το 2005 και 
£453 το 2006), καθώς και πληρωμή ύψους €143.663 (€60.533 τα έτη 2008 και 2009 
και €83.130 το 2010) στο «Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού». 

Επιπρόσθετα, για την περίοδο 1991 - 2014, έχει καταβληθεί σε υπαλλήλους του 
Ιδρύματος, που ήταν μέλη του Ταμείου Προνοίας και αφυπηρέτησαν πριν την 
1.1.1982, ειδικό μηνιαίο βοήθημα από το Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων ίσο με 
την παρεχόμενη μηνιαία βασική σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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συνολικού ύψους €1.484.996. Σημειώνεται ότι το ειδικό βοήθημα σταμάτησε να 
παραχωρείται στους εν λόγω συνταξιούχους από 1.7.2014, κατόπιν απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 4.6.2014, αφού έγινε νέα συμφωνία με τις συντεχνίες 
στις 23.6.2014.   

Για τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Η διάθεση του ποσού των €2.757.630 στον τραπεζικό λογαριασμό «Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα» έγινε χωρίς να εγκριθούν σχετικοί 
Κανονισμοί και χωρίς να εγγραφεί ξεχωριστό Ταμείο. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 
2018 το ποσό ανήλθε στα €3.522.243 πλέον τόκοι και έχει κατατεθεί σε τρεις 
εμπορικές τράπεζες (τέσσερα γραμμάτια διάρκειας ενός έτους), στη βάση της αρχής 
της διασποράς.  Για τα ποσά των €2.532 και €143.663 που κατατέθηκαν στον 
τραπεζικό λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα 
Διευθυντικού Προσωπικού» και «Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού», 
αντίστοιχα και τα οποία έχουν καταβληθεί στο Διευθυντικό Προσωπικό, θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη αποκλειομένων των δικαστικών για την 
επιστροφή τους σε λογαριασμό του Ιδρύματος. Επιπλέον, σημειώνονται τα 
ακόλουθα: 

Στις Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας από το 2011 και μετά επισημάνθηκε ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 των Κανονισμών (Όροι Υπηρεσίας) του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου, «υπάλληλος σημαίνει όλους τους απασχολούμενους στο Ίδρυμα, εκτός των 
εκτάκτων» και ως εκ τούτου εκφράσαμε την άποψη ότι το Διευθυντικό Προσωπικό 
δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία και η οποιαδήποτε αναφορά σε διαφοροποίηση 
Διευθυντικού Προσωπικού σε συλλογική σύμβαση (1980) δεν μπορεί να υπερέχει 
των σχετικών Κανονισμών.  

Αναφέρεται σχετικά ότι το Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού 
δημιουργήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ημερ. 
10.10.2005, όπου εγκρίθηκε αίτημα του Διευθυντικού Προσωπικού για να 
κατατίθενται τα περιθωριακά ωφελήματα που υπολογίζονται επί της μισθοδοσίας του 
σε ξεχωριστό λογαριασμό, με αναδρομική ισχύ. 

Επειδή η δημιουργία του πιο πάνω Ταμείου δημιούργησε αντιπαράθεση μεταξύ του 
Ιδρύματος και του υπόλοιπου προσωπικού, ορίστηκε διαιτητής για να εξετάσει το όλο 
θέμα. 

Σημειώνεται ότι στις 24.5.2012 ο Διαιτητής, συνοψίζοντας την απόφασή του, κατέληξε 
ότι το ΡΙΚ δεν μπορούσε εύλογα, με βάση τις συλλογικές συμβάσεις και τα άλλα 
σχετικά στοιχεία, να αποφασίσει τον διαχωρισμό μέρους του Ταμείου Περιθωριακών 
Ωφελημάτων για το «Διευθυντικό Προσωπικό». Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τον 
Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, τα ποσά αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους 
λογαριασμούς του Ιδρύματος. Τονίζεται και πάλι ότι μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου τα ποσά αυτά δεν είχαν επιστραφεί.  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το ΔΣ του Ιδρύματος στη συνεδρία του με αρ. 
28/2015, ημερ. 7.10.2015, αποφάσισε όπως τα €3,5 εκ., τα οποία υπάρχουν στο 
Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων καταβληθούν στους δικαιούχους, υπό την 
προϋπόθεση οι δικαιούχοι να αποφασίσουν την απαλλαγή του Ιδρύματος από τα 
€7,5 εκ., τα οποία δεν έχουν καταβληθεί και το Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων 
να τερματιστεί. Αποφασίστηκε επίσης όπως το Διοικητικό Συμβούλιο αποστείλει 
σχετική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό ζητώντας συναίνεση για την καταβολή των 
ωφελημάτων. Σημειώνεται ότι, μετά από τις συστάσεις των Υπουργών Οικονομικών 
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και Εσωτερικών, τον Ιούλιο του 2016, το Ίδρυμα ζήτησε γνωμάτευση από τον Νομικό 
του Σύμβουλο «για τον καλύτερο και νόμιμο τρόπο απόδοσης των χρημάτων, που 
είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό–ταμείο περιθωριακών ωφελημάτων ΡΙΚ-στους 
δικαιούχους». Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των 
συντεχνιών του προσωπικού για τα εν λόγω ωφελήματα, καθώς και για τον τρόπο 
διαμοιρασμού του συσσωρευμένου ποσού που υπάρχει κατατεθειμένο σε 
λογαριασμό και με βάση τη γνωμάτευση του Νομικού του Συμβούλου το Ίδρυμα στη 
συνεδρία αρ. 55/2016, ημερ. 28.12.2016, αποφάσισε να επαναρχίσει μια νέα 
προσπάθεια επαφών και συζητήσεων με τις 3 συντεχνίες των υπαλλήλων του 
Ιδρύματος, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.  

Η Υπηρεσία μας στην επιστολή, ημερ. 29.10.2018, που στάληκε στον Πρόεδρο ΔΣ του 
ΡΙΚ, με κοινοποίηση στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείου Οικονομικών και στον Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ, εξέφρασε τις επιφυλάξεις 
της κατά πόσο το ποσό των €3,5 εκ., που προήλθε αποκλειστικά από εισφορές του ΡΙΚ 
για να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο σκοπό (Ταμείο Υγείας εκτός εάν συμφωνείτο 
άλλος τρόπος διάθεσής του, κάτι το οποίο δεν έγινε), ανήκει στους υπαλλήλους του ΡΙΚ 
και να διαμοιραστεί σε αυτούς. ΄Ηταν ένα συλλογικό ωφέλημα που δεν χρησιμοποιήθηκε 
για τον σκοπό (Ταμείο Υγείας) για τον οποίο κατατέθηκαν τα €3,5 εκ. και σύμφωνα και 
με την Απόφαση του Διαιτητή, ημερ. 24.5.2012, δεν είναι ποσό που ανήκει, με την 
έννοια του ατομικού δικαιώματος, στον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά και κατ΄ αναλογία του 
μισθού του. Τονίσαμε επίσης ότι το θέμα της παραχώρησης των περιθωριακών 
ωφελημάτων θα πρέπει να τεθεί από το ΡΙΚ στους αρμόδιους Υπουργούς, με σκοπό τον 
τερματισμό τους το συντομότερο, τηρουμένων φυσικά των καθορισμένων διαδικασιών, 
καθότι δεν συνάδουν με τα ωφελήματα που παραχωρούνται στο κεντρικό κράτος, ενώ 
αυξάνουν ετήσια τη συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος, που στις 31.12.2017 
ανερχόταν σε €8.296.023, το οποίο στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας 
για να προχωρήσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

Σημειώσαμε επίσης ότι δεν συμφωνούμε στην κατανομή του ποσού των €3,5 εκ. 
πλέον τόκων στους μόνιμους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ως ενίσχυση του 
επιδόματος διακοπών, όταν το ποσό μεταβιβαστεί στο Ταμείο Ευημερίας, ούτε 
συμφωνούμε με τη δημιουργία νέου Ταμείου, το οποίο θα καλύπτει όλους τους 
υπαλλήλους (δηλ. και τους συνεργάτες αορίστου χρόνου που στις 31.12.2017 
ανέρχονταν στους 256 με συνολικό κόστος απολαβών ύψους €7.906.875).   

Το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

Συστάσεις: 

(i)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των περιθωριακών ωφελημάτων ανέρχεται 
περίπου σε €326.332 ετησίως, ενώ επιπρόσθετα το Ίδρυμα καταβάλλει και 
ποσοστό 2% επί των μισθών των υπαλλήλων ως Ταμείο Ευημερίας, που 
ανέρχεται περίπου σε €89.271 ετησίως, εισηγούμαστε όπως, υπό τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το Ίδρυμα, σε συνεννόηση με τον 
Νομικό του Σύμβουλο, προβεί το συντομότερο στις απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες, για τερματισμό της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων που δεν 
παραχωρούνται στην περίπτωση του Κεντρικού Κράτους. 

Το θέμα της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων έχει τεθεί και στον 
Υπουργό Οικονομικών με την επιστολή μας, ημερ. 17.2.2015. Σύμφωνα με 
απαντητική επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, 
ημερ. 1.3.2016, προς την Υπηρεσία μας και με κοινοποίηση προς τον Γενικό 
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Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, το θέμα των περιθωριακών 
ωφελημάτων μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
του Υπουργείου Εσωτερικών, θέση με την οποία διαφωνούμε, αφού ο εκάστοτε 
Προϋπολογισμός του Ιδρύματος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και 
τον Υπουργό Οικονομικών.  

(ii) Όσον αφορά στα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το χωριστό Ταμείο 
των Διευθυντών θα πρέπει να απαιτηθεί η ανάκτησή τους μέσω δικαστικών 
αγωγών. 

(iii) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο του Ιδρύματος, 
για τα έτη 2000 - 2018 το Ίδρυμα κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους 
€13.790.678 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του, το οποίο 
θα έπρεπε να καταβάλλεται από τον λογαριασμό Περιθωριακών Ωφελημάτων, 
όπως προβλέπεται στην πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης που διαλαμβάνει 
ότι «τα ωφελήματα θα διατεθούν για το Ταμείο Υγείας ...». 

(iv) Όπως επισημάναμε και στην επιστολή μας, ημερ. 29.10.2018, 
εισηγούμαστε όπως, ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ), 
το Ίδρυμα μελετήσει το ενδεχόμενο τα πιο πάνω ποσά να διατεθούν από το ΡΙΚ 
για την εισφορά που θα επωμιστεί ως εργοδότης, καθώς και ως μέρος της 
εισφοράς των ίδιων των υπαλλήλων του.  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, το ΔΣ βρίσκεται σε 
διαδικασία επίλυσης του θέματος και μετά από συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες 
συντεχνίες έχει καταλήξει σε ένα τελικό κείμενο συμφωνίας και το θέμα βρίσκεται 
ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών για έγκριση και λήψη τελικών 
αποφάσεων.  

Σε συνέχεια του πιο πάνω θέματος, η Υπηρεσία μας αναφέρει ότι ο Υπουργός 
Εσωτερικών με την επιστολή του, ημερ. 23.10.2019, ενημέρωσε τον Υπουργό 
Οικονομικών για το προσχέδιο συμφωνίας του ΡΙΚ με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, στο οποίο προτείνονται τα ακόλουθα: 

(α) να μεταφερθεί το ποσό των €3,6 εκ., το οποίο το ΡΙΚ έχει ήδη καταβάλει στο 
Ταμείο, στον λογαριασμό του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΡΙΚ ως 
συλλογικό ωφέλημα, για να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους, όπως εκείνοι 
θέλουν. 

(β) απαλλαγή του ΡΙΚ από τις συσσωρευμένες οφειλές στο Ταμείο και ειδικά από την 
υποχρέωσή του να καταβάλει σε μετρητά οφειλόμενο ποσό ύψους €8,6 εκ. Αντί 
αυτού το ποσό θα χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμισμα εργασιακών θεμάτων, όπως η 
νέα οργανωτική δομή, η ορθότερη τοποθέτηση των συνεργατών αορίστου χρόνου 
στις ανάλογες κλίμακες, η αύξηση της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας, 
καθώς και η ανάγκη απόκτησης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

(γ) έναρξη διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη δημιουργία ενός 
νέου Ταμείου με χαμηλότερη ποσοστιαία συνεισφορά από πλευράς ΡΙΚ, δικαιούχοι 
του οποίου θα είναι το σύνολο του προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι, συνεργάτες 
αορίστου χρόνου και εργάτες). 

Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε επίσης τον Υπουργό Οικονομικών ότι το 
Υπουργείο Εσωτερικών, αφού είχε εκφράσει αρχικά τις έντονες επιφυλάξεις του, 
ειδικότερα για το περιεχόμενο των παραγράφων (β) και (γ) ανωτέρω, συζήτησε το 
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θέμα με τον Πρόεδρο και τη διεύθυνση του Ιδρύματος και κατόπιν διαβούλευσης και 
με την Υπηρεσία μας, υπέβαλε τις πιο κάτω εισηγήσεις: 

(i) Σε σχέση με την παράγραφο (α) ανωτέρω, υπό τις περιστάσεις φαίνεται ότι είναι 
η μόνη πρακτικά εφαρμόσιμη λύση, ελλείψει Καταστατικού ΄Ιδρυσης Ταμείου ή 
Κανονισμών που να διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου Περιθωριακών 
Ωφελημάτων. Συνεπώς, η μεταφορά του εν λόγω ποσού στον λογαριασμό του 
Ταμείου Ευημερίας των υπαλλήλων του ΡΙΚ ως συλλογικό ωφέλημα και η 
χρησιμοποίησή του από τους δικαιούχους, όπως εκείνοι επιθυμούν, κατά την 
άποψή τους, είναι σύμφωνη με την προαναφερθείσα Συλλογική Σύμβαση, 
εφόσον το ποσό αυτό θα διατίθετο για το Ταμείο Υγείας, «εκτός εάν συμφωνείτο 
άλλος τρόπος διάθεσής του μεταξύ των δύο πλευρών», όπως και έχει γίνει. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι εφόσον αυτό αποτελεί συλλογικό ωφέλημα, δεν θα 
μπορεί να δοθεί σε κληρονόμους δικαιούχων που έχουν αποβιώσει, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να κατανεμηθεί στους δικαιούχους σε σειρά ετών, εκτός 
από τις περιπτώσεις δικαιούχων άνω των 70 ετών, στους οποίους θα 
μπορούσε να δοθεί ως εφάπαξ ποσό. 

(ii) Σε σχέση με την παράγραφο (β) ανωτέρω, το λεκτικό θα μπορούσε να 
επαναδιατυπωθεί έτσι ώστε το οφειλόμενο ποσό ύψους €8,6 εκ. να 
χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (όταν και 
εφόσον αυτές ανεγερθούν), εφόσον το κόστος των νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, αλλά θα πρέπει να απαλειφθεί 
η αναφορά «περί χρησιμοποίησής του ως αντιστάθμισμα εργασιακών θεμάτων 
όπως η νέα οργανική δομή, η ορθότερη τοποθέτηση των συνεργατών αορίστου 
χρόνου στις ανάλογες κλίμακες και η αύξηση της εισφοράς του εργοδότη στο 
Ταμείο Προνοίας». 

(iii) Σε σχέση με την παράγραφο (γ) ανωτέρω, τον πληροφορεί ότι, ενόψει και των 
έντονων ενστάσεων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές διατυπώνονται στην 
επιστολή μας, ημερ. 29.10.2018, αλλά και του γεγονότος ότι δεν ισχύει 
παρόμοιο ταμείο στη Δημόσια Υπηρεσία ή/και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη δέσμευση της διεύθυνσης του Ιδρύματος για 
έναρξη διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη δημιουργία 
νέου Ταμείου με χαμηλότερη έστω συνεισφορά από πλευράς ΡΙΚ, τη στιγμή 
μάλιστα που θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων, 
εφόσον σε αυτό θα περιληφθούν και οι συνεργάτες αορίστου χρόνου. 

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι, η πιο πάνω ρύθμιση, σε 
περίπτωση εφαρμογής, θα είναι επωφελής και για τα δύο μέρη, ειδικότερα για τη 
Διεύθυνση του Ιδρύματος και εισηγείται όπως δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 
Οικονομικών. 

12.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 31.12.2018 οι πληρωμές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μόνιμου 
προσωπικού και των συνταξιούχων ανήλθαν σε €849.289 σε σύγκριση με €865.083 το 
2017, και αναλύεται ως εξής:  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
2018 2017 

€ € 

Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια 829.400  844.925 

Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 
(περιλαμβανομένων και των συνεργατών) 17.589 18.058 
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Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2018 2017 

Άλλα έξοδα ιατρικής περίθαλψης 2.300 2.100 

    849.289 865.083 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 44 των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, όλοι οι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και οι εξαρτώμενοί 
τους, δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως και οι κυβερνητικοί 
υπάλληλοι.  

Επιπρόσθετα, από το 1973 το ΡΙΚ εφάρμοσε και επικύρωσε Σχέδιο Υγείας 
(επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα διαφόρων 
ειδικοτήτων.   

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των  περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και 
Υπηρεσιών Γενικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2013, Κ.Δ.Π. 143/2013, και 
της επιστολής του Υπουργείου Υγείας ημερ. 28.1.2014, το ΔΣ στη συνεδρία του 
ημερ. 29.1.2014 αποφάσισε την αποκοπή 1,5% από 1.1.2014 επί των μισθών των 
μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων. Στην συνέχεια, με 
διάφορες αποφάσεις του ΔΣ, από 1.1.2016 τερματίστηκε η αποκοπή 1,5% επί των 
μισθών των μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων. 
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2019 
περιλήφθηκε σχετική πρόνοια για την επιστροφή του 50% της αποκοπής του 1,5% το 
2019 (€145.500) και το υπόλοιπο 50% το 2020 (€145.500). Θεωρούμε απαράδεκτο 
και προκλητικό από τη μια οι υπάλληλοι του ΡΙΚ να δικαιούνται δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια όπως οι κυβερνητικοί 
υπάλληλοι αλλά από την άλλη να μην επωμίζονται το 1,5% αποκοπή όπως οι 
κυβερνητικοί υπάλληλοι.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος θεωρεί ότι η υπό αναφορά αποκοπή στερείτο νομικής 
υπόστασης. 

Σημειώνεται επίσης ότι το Ίδρυμα καταβάλλει €178,04 ετησίως για κάθε 
Συνεργάτη/ιδα (Αορίστου Χρόνου) στη συντεχνία του για ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, με συνολικό κόστος για το 2018 €42.565 (€42.742 το 2017). 
Επιπρόσθετα, οι Συνεργάτες/ιδες κάνουν χρήση και των ιατρών του επικουρικού 
σχεδίου, βάσει συλλογικής σύμβασης και όρους απασχόλησης των συνεργατών.   

Αναφέρεται ότι, ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) από 
1.3.2019 γίνεται υποχρεωτική αποκοπή από τις αποδοχές των υπαλλήλων 
ποσοστού 1,7%, σε πρώτη φάση (1.3.2019 - 29.2.2020 για εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη), και ποσοστού 2,65% με την πλήρη εφαρμογή του από 1.3.2020.  
Επιπρόσθετα το Ίδρυμα καταβάλλει ως εργοδότης πρόσθετη εισφορά ποσοστού 
1,85% επί των αποδοχών των υπαλλήλων από 1.3.2019 μέχρι 29.2.2020 και 2,90% 
με την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ από 1.3.2020. 

13. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2018.  

Δυνάμει του άρθρου 24B(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, 
αναφορικά με την εκπλήρωση της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα βάσει του 
άρθρου 16Α του πιο πάνω Νόμου,  στις 27.3.2019 λήφθηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 
έτος 2018, σύμφωνα με την οποία: 
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 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει ότι τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην 
τηλεόραση το ΡΙΚ παρέχει πραγματικά μια ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών 
σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια 
Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003 και επομένως πληροί τις 
πρόνοιες του άρθρου 22Β (2)(α). 

 Το Ίδρυμα επίσης μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα που εμπίπτουν στην 
έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τους περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) 
Κανονισμούς του 2003 και επομένως πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 22Β 
(2)(β). 

 Αναφορικά με το άρθρο 22Β(2)(γ) του πιο πάνω Νόμου και τα άρθρα 19(1), 19(2), 
και 19(4) τούτα εφαρμόζονται και πληρούν πραγματικά τα συγκεκριμένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που καθορίζονται στα 
προαναφερθέντα άρθρα.   

 Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19(3), το οποίο αναφέρει ότι «Το Ίδρυμα 
διασφαλίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που παρέχει δεν προκαλεί 
τη δημιουργία αισθημάτων μίσους λόγω διαφορών στη φυλή, το φύλο, τη 
θρησκεία ή την ιθαγένεια», σημειώνεται ότι, κατά το 2018 η Αρχή εξέτασε 
κάποιες καταγγελίες που αφορούσαν στο πιο πάνω θέμα και έκρινε, εκ πρώτης 
όψεως, ότι υπάρχουν πιθανές παραβάσεις, αλλά λόγω του γεγονότος ότι η 
συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει ακόμα τελεσιδικήσει και έχοντας υπόψη βασικές 
αρχές της δικαιοσύνης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το Ίδρυμα υπέπεσε στις 
συγκεκριμένες παραβάσεις και, ως εκ τούτου, η Αρχή θεωρεί ότι, κατά το 2018 
το ΡΙΚ λειτούργησε εντός των προνοιών του άρθρου 19(3).   

 Όσον αφορά στο άρθρο 19(5), η Αρχή σημειώνει ότι,  παρά το γεγονός της εκ 
παραδρομής αφαίρεσης στις 10.12.2010 του σχετικού άρθρου 19 από τα άρθρα 
για τα οποία ασκεί εποπτεία, η Αρχή, προχώρησε είτε αυτεπάγγελτα είτε έπειτα 
από παράπονα του κοινού στην εξέταση αριθμού καταγγελιών που τέθηκαν 
ενώπιον της, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ίδρυμα κατά το έτος 2018 
λειτούργησε εντός των πλαισίων το άρθρου 19(5).   

 Επίσης αναφορικά με το άρθρο 19(6), η Αρχή σημειώνει με κάθε επιφύλαξη ότι 
το ΡΙΚ διασφάλισε την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανομή του 
συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου μετάδοσης προγραμμάτων ή 
εκπομπών πολιτικού περιεχομένου ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και 
συνεπακόλουθα πληρούται η σχετική πρόνοια.  

 Σημειώνεται ότι στις 10.12.2010, κατά την ψήφιση του τροποποιητικού Νόμου 
117(Ι)/2010, αφαιρέθηκε εκ παραδρομής το άρθρο 19 από τα άρθρα για τα οποία 
ασκεί έλεγχο και εποπτεία η Αρχή στο ΡΙΚ, με αποτέλεσμα να αδυνατεί η Αρχή να 
εκδικάσει οποιεσδήποτε υποθέσεις που αφορούν στα συγκεκριμένα θέματα 
(ρατσισμός και προστασία ανηλίκων). Ωστόσο η Αρχή εξετάζει καταγγελίες που 
τίθενται ενώπιον της, με βάση τις πρόνοιες του πανομοιότυπου άρθρου 18Β, το 
οποίο όμως δεν ανήκει στα άρθρα με βάση τα οποία η Αρχή συντάσσει την υπό 
αναφορά Έκθεση.  Επίσης, κατά την εν λόγω τροποποίηση του Νόμου, παρέμεινε 

αρρύθμιστο το θέμα των ραδιοφωνικών διαφημίσεων, καθώς η Αρχή ασκεί έλεγχο 
μόνο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις που μεταδίδονται από το ΡΙΚ. Δεδομένου ότι το 
θέμα ρυθμίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/13/ΕΕ, το εν λόγω εναρμονιστικό 
νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 7/4/2016, με την προσθήκη ωστόσο, από 
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μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, δύο προνοιών για τις οποίες 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο γιατί 
ενδεχομένως αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.  

Αναφέρεται σχετικά ότι με την ψήφιση του Νόμου Ν.52(Ι)/2019, ημερ. 12.4.2019, το 
πιο πάνω έχει διευθετηθεί. 

14.  Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 

(α) Από τον έλεγχο στις δαπάνες του Ιδρύματος, αναφορικά με την αμοιβή Νομικού 
Συμβούλου και τα έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο Νομικός Σύμβουλος κατά τη διάρκεια του 2018 συνέχισε να αναλαμβάνει  και 
όλες τις υποθέσεις που παρουσιάζονται στο δικαστήριο και αφορούν το Ίδρυμα. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η αμοιβή και αποζημίωση του 
Νομικού Συμβούλου, και οι εισπράξεις του Ιδρύματος από τις αγωγές που 
επιδικάστηκαν υπέρ του, για τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Έτος 
Αμοιβή Νομικού 

Συμβούλου 

Αποζημίωση Νομικού 
Συμβούλου για έξοδα 

αγωγών 

Επιδικασθέντα 
έξοδα που 

εισπράχθηκαν 

 € € € 

2009 50.000 24.113 11.884 

2010 53.000 11.318 0 

2011 56.000 65.855 7.666 

2012 56.000 32.267 3.828 

2013 56.000 30.873 0 

2014 50.000 42.527 1.053 

2015 45.000 24.975 1.260 

2016 45.000 44.089 6.050 

2017 45.000 49.973 15.894 

2018 45.000 44.067 3.297 

(ii)  Με τον συγκεκριμένο Νομικό Σύμβουλο το Ίδρυμα διατηρεί μακροχρόνια 
συνεργασία. Αναφέρεται σχετικά ότι, η τελευταία φορά για την οποία η 
ανανέωση της συνεργασίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος ήταν στις 4.9.2008 και αφορούσε τα έτη 2009-2011, χωρίς ωστόσο 
να υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας. Για την περίοδο 2012-2016 
συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας χωρίς την έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά μόνο με την έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

(iii)  Σημειώνεται ότι στις 29.1.2016 υπογράφηκε συμφωνία για την περίοδο 1.1.2015 – 
31.12.2017 με ετήσια αμοιβή ύψους €45.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Στις 25.7.2017 το ΔΣ αποφάσισε την ανανέωση της πιο πάνω συμφωνίας για 
ακόμη 3 έτη (1.1.2018-31.12.2020), με τους ίδιους ακριβώς όρους. Σημειώνεται ότι 
ένα μέλος του ΔΣ διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση σε σχέση με την έκταση 
και το είδος του συμβολαίου.  

Σύσταση: Επισημάναμε ότι οι απαιτούμενες διεργασίες για την επιλογή Νομικού 
Συμβούλου πρέπει να γίνονται στη βάση της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 74, ημερ. 
27.4.2016, στην οποία διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων 
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(2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι 
αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών 
φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του 
ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά 
το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.   

Στην ίδια εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι ως βέλτιστη πρακτική χειρισμού 
του συγκεκριμένου θέματος από τις αναθέτουσες αρχές, οι συνεργασίες αυτές να 
έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, κατά κανόνα μέχρι και τα πέντε έτη από 
την έναρξη της εκάστοτε συνεργασίας.  Πριν από τη λήξη των πέντε ετών της 
εκάστοτε συνεργασίας, να ακολουθείται μια κατά το δυνατόν ανταγωνιστική 
διαδικασία για επιλογή συνεργάτη.   

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της 
πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ προτίθεται με τη λήξη της 
ισχύουσας συμφωνίας να προβεί στη λήψη προσφορών από συγκεκριμένους οίκους 
που εξειδικεύονται σε θέματα που το αφορούν. 

(β) Δικηγορικά έξοδα εισπρακτέα.   Στις 31.12.2018 εκκρεμούσε η είσπραξη 
συνολικού ποσού €51.566 (2017: €52.393) που αφορούσε σε επιδικασθέντα 
δικηγορικά έξοδα για 11 υποθέσεις που επιδικάστηκαν υπέρ του Ιδρύματος, στις 
πλείστες περιπτώσεις πριν από το 2010. Ο πιο κάτω πίνακας είναι ενδεικτικός.  

Α/Α Αρ. Λογαρ. Χρεώστης 
Υπόλοιπο 
31.12.2018 

€ 
Εισπρακτικά Μέτρα 

1. 2520016 Α 7.173 Καταχωρίστηκε ένταλμα κινητής 
περιουσίας το οποίο 
επιστράφηκε ανεκτέλεστο.  

2. 2520017 Β 4.232 Ισχυρίζεται ότι εξόφλησε. 

3. 2520029 Γ 1.232 Στις 15.4.2019 ο Νομικός 
Σύμβουλος ενημέρωσε το 
Ίδρυμα ότι ο χρεώστης ζήτησε 
όπως εξοφλήσει το χρέος με 
την καταβολή μηνιαίων δόσεων 
Αναμένονται οδηγίες από ΡΙΚ.   

4. 2610023 Δ 4.246 Στις 15.4.2019 ο Νομικός 
Σύμβουλος εισηγήθηκε έρευνα 
στο κτηματολόγιο με κατάθεση 
memo επί της περιουσίας  του 
οφειλέτη.  Αναμένονται οδηγίες 
από ΡΙΚ. 

5. 2610035 Ε 4.440 Στις 5.12.2018 καταχωρίστηκε 
ένταλμα κινητών το οποίο 
επιστράφηκε ανεκτέλεστο στις 
4.2.2019 λόγω αλλαγής 
διεύθυνσης διαμονής.  

6. 2610028 Ζ 1.428 Στις 17.12.2018 καταχωρίστηκε 
ένταλμα κινητής περιουσίας 
ωστόσο στις 25.1.2019 ο 
επιδότης ενημέρωσε το γραφείο 
του Νομικού Συμβούλου ότι δεν 
εντόπισε κινητή περιουσία που 
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Α/Α Αρ. Λογαρ. Χρεώστης 
Υπόλοιπο 
31.12.2018 

€ 
Εισπρακτικά Μέτρα 

να υπόκειται σε κατάσχεση. 
Στις 15.4.2019 ο Νομικός 
Σύμβουλος πρότεινε την 
εκτέλεση μηνιαίων δόσεων. 

7. 2610027 Η 8.907 Ετοιμάστηκε ένταλμα κινητών 
στις 29.6.2018 από το Γραφείο 
του Νομικού Συμβούλου 
ωστόσο εκκρεμεί ο εντοπισμός 
της  διεύθυνσης για να 
μπορέσει να γίνει εκτέλεση της 
απόφασης. 

8. 2610033 Θ 3.752 Στις 4.10.2018 καταχωρίστηκε 
ένταλμα κινητής περιουσίας 
ωστόσο στις 25.1.2019 
ενημέρωσαν το γραφείο του 
Νομικού Συμβούλου ότι το 
ένταλμα επιστράφηκε 
ανεκτέλεστο. Στις 15.4.2019 ο 
Νομικός Σύμβουλος πρότεινε 
την εκτέλεση μηνιαίων δόσεων. 

9. 2610021 Ι 1.677 Από έρευνα που έγινε από το 
γραφείο του Νομικού 
Συμβούλου η Ι απουσιάζει στο 
εξωτερικό. Δεν υπάρχει 
διεύθυνση στην Κύπρο. 

10. 2610026 Κ 11.397 Πληρώνει με μηνιαίες δόσεις 
των €100. Το υπόλοιπο στις 
6.5.2019 ήταν €10.997. 

11. 2610012 Λ 3.072 Εκκρεμεί ο εντοπισμός της  
διεύθυνσης.  

΄Οσον αφορά στην Ι, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, με Απόφαση 
Υπουργικού Συμβουλίου, κάθε χρόνο παραχωρεί οικονομική βοήθεια στο πολιτικό 
κόμμα του οποίου είναι Πρόεδρος η Ι για κάλυψη της ετήσιας συνδρομής του στο 
Κόμμα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη «ALDEParty», στο οποίο 
είναι μέλος. Ως εκ τούτου, θεωρούμε απαράδεκτο τον μη εντοπισμό διεύθυνσής της 
στην Κύπρο. Για το 2017, το Υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε στο εν λόγω πολιτικό 
κόμμα το ποσό των €5.300 από το κονδύλι 03099 «΄Εκτακτα» βάσει της Απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 82.664 ημερ. 25.5.2017. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα στη λήψη μέτρων και να 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για είσπραξη των οφειλών. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το ΡΙΚ θα εντατικοποιήσει τις 
προσπάθειες για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, με βάση και τις οδηγίες του 
Νομικού του Συμβούλου, ανάλογα με την περίπτωση. 

15. Έσοδα. 

(α) Υπηρεσίες συνεγκατάστασης. Το Ίδρυμα παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης 
εξοπλισμού προς την ΑΤΗΚ, ΕPIC (MTN) και από το 2018 προς την Primetel. Στις 
7.11.2014 με την Κ.Δ.Π. 494/2014, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
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και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του  2004, προέβηκε σε 
τροποποίηση της μεθόδου υπολογισμού του κόστους των δαπανών και των τελών για 
συνεγκατάσταση συστημάτων κεραιών.  Όπως έχουμε σημειώσει και στην προηγούμενη 
Έκθεση της Υπηρεσίας μας, λόγω του ότι το ΄Ιδρυμα θεώρησε ετεροβαρή τη νέα 
μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους συνεγκατάστασης, το Ίδρυμα, με 2 χρόνια 
καθυστέρηση, στις 12.4.2017 υπέβαλε προς το ΓΕΡΗΕΤ πρόταση για την τροποποίηση 
του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 494/2014, το οποίο τροποποιήθηκε στις 29.12.2017 με την Κ.Δ.Π. 
460/2017. 

Αναφέρεται σχετικά ότι λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων, 
μετά την ψήφιση του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 460/2017, ημερ. 29.12.2017, του ΓΕΡΗΕΤ, 
τα έσοδα του Ιδρύματος από συνεγκαταστάσεις μειώθηκαν κατά €188.682 (€429.755 
το 2017, €241.073 το 2018). 

Σχετικά με τα πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα:  

(i) Δεν έχουν υπογραφεί συμφωνίες/πλαίσιο με όλες τις εταιρείες, παρόλο που το 
Διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ από 29.12.2017. 

(ii) Με την ΑΤΗΚ δεν έχει γίνει ακόμη συμφωνία και ενώ έχει γίνει προκαταρτικός 
υπολογισμός των χρεώσεων για την περίοδο 1.5.2018 έως 30.4.2019 ύψους 
€52.993 για 55 σταθμούς, δεν έχει ακόμη εκδοθεί σχετικό  τιμολόγιο.   

(iii) Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος η ΑΤΗΚ στις 
31.12.2018 οφείλει για υπηρεσίες συνεγκατάστασης ποσό €312.638, χωρίς να 
περιλαμβάνεται το πιο πάνω ποσό.  (Σημειώνεται ότι οι οφειλές της ΑΤΗΚ 
εξοφλούνται με συμψηφισμό με τις οφειλές του ΡΙΚ για υπηρεσίες που λαμβάνει 
το Ίδρυμα από την ΑΤΗΚ). 

Σύσταση: Θα πρέπει να υπογραφούν άμεσα οι νέες συμφωνίες/πλαίσιο με τις 
εταιρείες ΕΡΙC, ΑΤΗΚ και να γίνουν οι σχετικές τιμολογήσεις.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το ΡΙΚ βάσει του διατάγματος έχει 
αποστείλει τις νέες συμφωνίες στις εν λόγω εταιρείες για υπογραφή. 

(β) Προσφερόμενες υπηρεσίες (αρ. Λογ. 170610001). Όπως αναφέρθηκε και 
στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2017, στις 15.5.2015 το Ίδρυμα συνήψε 
συμφωνία με την εταιρεία Α για την περίοδο 1.6.2015 έως 31.5.2017 με δικαίωμα 
ανανέωσης για ακόμη 2 χρόνια, για την περίοδο 1.6.2017 έως 31.5.2019, για 
δικαιώματα μετάδοσης του σήματος του ΡΙΚ στην Αμερική και Καναδά.  Με βάση τη 
συμφωνία, η εν λόγω εταιρεία έπρεπε να καταβάλει όχι αργότερα από 30 μέρες από 
την ημερομηνία εκτέλεσης της συμφωνίας το καθαρό ποσό των US$10.000, για τα 
δύο χρόνια διάρκειας της συμφωνίας που θα κάλυπτε και τα προηγούμενα χρόνια, 
για τα οποία δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό.  Επίσης, θα πρέπει να καταβάλει 
US$10.000 για την περίοδο ανανέωσης που αναφέρεται πιο πάνω.  

Παρόλο που στις 24.9.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος απαίτησε την 
εξόφληση της οφειλής, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί κανένα 
ποσό. 

Το ΡΙΚ ενημέρωσε την εταιρεία ότι δεν θα προχωρήσει με την ανανέωση της 
συμφωνίας και ζήτησε την εξόφληση της οφειλής. 

Σύσταση: Επειδή η συμφωνία με την εν λόγω εταιρεία έληξε στις 31.5.2019, το 
Ίδρυμα θα πρέπει να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.  
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Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, το ΡΙΚ με επιστολή του 
τερμάτισε τη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία και βρίσκεται σε συζητήσεις με το New 
Hellenic TV Αμερικής για προβολή προγραμμάτων του προς την εκεί παροικία. 

 

(γ) Χρεώστες υπηρεσιών. Το σύνολο των χρεωστών υπηρεσιών στις 31.12.2018 
ανερχόταν σε €584.235 μετά την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης  ύψους €317.606.  

Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2017, στους χρεώστες 
περιλαμβάνεται χρεώστης ο οποίος στις 31.12.2018 όφειλε στο Ίδρυμα το ποσό των 
€240.364 για την παροχή διευκολύνσεων εγκατάστασης εξοπλισμού μετάδοσης 
τηλεόρασης στους υποσταθμούς του ΡΙΚ κατά την περίοδο 1.10.2006 έως 
31.10.2010.  Για τον χρεώστη έχει γίνει ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη 
(€240.364).  Αναφέρεται ότι, για την είσπραξη της οφειλής το Ίδρυμα κίνησε δύο 
αγωγές στην εταιρεία (αρ. αγωγής 2028/09 για ποσό €117.770 και αρ. αγωγής 
5573/102010 για ποσό €65.823), οι οποίες εκδικάστηκαν υπέρ του ΡΙΚ στις 
9.12.2011 και 28.1.2011, αντίστοιχα, χωρίς όμως να εισπραχθεί κάποιο ποσό.   

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα στη λήψη μέτρων για 
είσπραξη των οφειλών.  

16. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ για διαχείριση καντίνας/ 
καφεστιατορίου.  

Η παραχώρηση της διαχείρισης της καντίνας/καφεστιατορίου γίνεται κατόπιν 
προσφορών.  

Κατά τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω:   

(α) Εταιρεία Β. Υπογράφηκε συμφωνία στις 22.4.2013, για την περίοδο 1.5.2013 
μέχρι 30.4.2015, με μηνιαίο ποσό €1.500 πλέον ΦΠΑ, πλέον κατανάλωση 
ηλεκτρισμού και νερού.  

Ο διαχειριστής χρησιμοποίησε την καντίνα μόνο για 8 μήνες και κατέβαλε συνολικά 
ποσό ύψους €10.620. Το Λογιστήριο προέβηκε σε συμψηφισμό ποσού ύψους 
€8.141 για αγορά ειδών από την καντίνα και χρέωσε το διαχειριστή με το ποσό των 
€9.588 για ηλεκτρισμό και €180 για νερό.  

Στις 31.12.2018 ο Διαχειριστής εξακολουθεί να οφείλει από το 2017 συνολικό ποσό 
ύψους €5.168.  

Σημειώνεται ότι στις 14.12.2017 καταχωρίστηκε αγωγή με αριθμό 4637/2017 για 
είσπραξη του οφειλόμενου ποσού των €5.168 πλέον τόκων.   Αναφέρεται ότι το 
Ίδρυμα έχει τιμολογηθεί από τους δικηγόρους του με έξοδα αγωγής ύψους €946 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

(β) Εταιρεία Γ. Υπογράφηκε συμφωνία στις 9.1.2014, για την περίοδο 1.1.2014 
μέχρι 31.12.2016, με δικαίωμα χρήσης €3.100 πλέον ΦΠΑ τον μήνα.  

Σχετικά με την πιο πάνω συμφωνία αναφέρεται ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση με τον 
όρο 1.3 για την καταβολή του ενοικίου την 1η εβδομάδα κάθε μήνα, με αποτέλεσμα 
να εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2017 η είσπραξη ποσού €6.193.  

Σύσταση: θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για είσπραξη του 
οφειλόμενου ποσού μη αποκλειομένων νομικών μέτρων.    
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(γ) Φυσικά πρόσωπα Δ και Ε. Υπογράφηκε συμφωνία, για την περίοδο από 
1.1.2017 μέχρι 31.12.2019, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δύο χρόνια για το 
ποσό των €2.000 πλέον ΦΠΑ τον μήνα. 

Δεν υπάρχει πρόνοια στο Συμβόλαιο για χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρισμού, παρόλο 
που στην καντίνα λειτουργεί ξεχωριστός μετρητής ηλεκτρισμού και η κατανάλωση 
καταβάλλεται απευθείας από τον διαχειριστή. 

17.   Δαπάνη για υπηρεσιακά ταξίδια. 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν, η συνολική δαπάνη για υπηρεσιακά ταξίδια 
για τo έτος 2018 ανερχόταν σε €192.145 (121 ταξίδια), σε σύγκριση με  €136.892 
(115 ταξίδια) το 2017.   

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. 

Δαπάνες για υπηρεσιακά ταξίδια 

Κονδύλι Λεπτομέρειες 2018 2017 
Αύξηση/ 
Μείωση 

  € € € 

180339005 Junior Eurovision Song 
Contest 0,00 13.420 -13.420 

180339003 Διαγωνισμός τραγουδιού 
Eurovision 91.348 34.367 56.981 

180332012 Διάφορα Έξοδα Παραγωγής 
Προγραμμάτων 1.612 2.545 -933 

180335207 Παραγωγή Ντοκυμαντέρ 0,00 4.184 -4.184 

180335204 Διάφορα έξοδα υπηρεσίας 
ταινιών 23.511 4.705 18.806 

170880008 Ψηφιακός Ηρόδοτος 1.439 546 893 

180335206 Δικαιώματα αθλητικών 
δικαιωμάτων και άλλα έξοδα 

34.693 
 

30.000 
 

4.693 
 

180223013 Έξοδα Προσωπικού στο 
Εξωτερικό 3.185 848 2.337 

180335501 Κάλυψη επισκέψεων 
Κυβερνητικών Εκπροσώπων 7.905 28.376 -20.471 

180227003 Άλλα Συνέδρια 4.552 1.896 2.656 

180227004 Έξοδα μετεκπαίδευσης 4.735 1.471 3.264 

180227002 Συνέδρια EBU (Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ραδιοφωνίας) 19.165 14.534 4.631 

ΣΥΝΟΛΟ  192.145 136.892 55.253 

Ποσό αξίας €49.050 αφορούσε σε χρέωση Κονδυλίων του Ιδρύματος για έκδοση 89 
αεροπορικών εισιτηρίων. Αναφέρεται ότι, η αξία των υπόλοιπων 32 αεροπορικών 
εισιτηρίων καλύφθηκε από την Προεδρία, τον ΚΟΑ και από τους διοργανωτές  ή από τα 
ίδια τα άτομα και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες του Ιδρύματος. Από 
τα 89 αεροπορικά εισιτήρια, τα 69 αγοράστηκαν από τέσσερα ταξιδιωτικά γραφεία (37, 
15, 9 και 8, αντίστοιχα).  

Η αύξηση κατά €55.253 (40%) αφορά κυρίως στην αύξηση του κόστους συμμετοχής 
στον Διαγωνισμό τραγουδιού στη Eurovision κατά €56.981. Σημειώνεται ότι στην 
επίσημη αποστολή στην Λισσαβώνα πήγαν 13 άτομα για 14 μέρες (29/4-13/5/2018), 
έναντι 8 ατόμων για 14 μέρες (30/4-14/5/2017) στην Ουκρανία το 2017.  
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(α) Για την κάλυψη 12 αθλητικών γεγονότων έγιναν 23 ταξίδια, στα οποία σε 6 ταξίδια 
συμμετείχε 1 άτομο, σε 4 ταξίδια συμμετείχαν από 2 άτομα, σε 1 ταξίδι συμμετείχαν 3 
άτομα και για την κάλυψη των Μεσογειακών Αγώνων συμμετείχαν 6 άτομα.   

(β) Θεωρούμε ότι ποσό €5.414 μπορούσε να εξοικονομηθεί όπως, π.χ. η απευθείας 
κάλυψη του τελικού Europa league στη Λυόν (€1.603), κάλυψη αγώνων Nation league 
Βουλγαρία-Κύπρος και Ελβετία (1.095) και μετάβαση δύο ατόμων (Παραγωγών) στο 
Τόκυο για το World Broadcasting Meeting για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 (€2.716).   

(γ) Σημειώνεται επίσης ότι στην κάλυψη του τελικού Europa league στην Λυόν,  
κάλυψη αγώνων Nation league Βουλγαρία-Κύπρος και Ελβετία, πέραν των εκφωνητών 
της Αθλητικής Υπηρεσίας, συμμετείχε και λειτουργός προγραμμάτων τηλεόρασης που 
εκτελεί χρέη υπεύθυνου της αθλητικής υπηρεσίας του ΡΙΚ, κάτι που θεωρούμε ως μη 
απαραίτητο. 

(δ) Παρατηρήθηκε ότι δεν ετοιμάζεται από τους λειτουργούς σε όλες τις περιπτώσεις 
το «έντυπο για έγκριση μετάβασης προσωπικού στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς 
σκοπούς».  

(ε) Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάλυψης γεγονότων μεγάλου 
ενδιαφέροντος, στους υπαλλήλους καταβλήθηκε το πραγματικό κόστος για έξοδα 
διαμονής, αντί του 60% του επιδόματος συντήρησης, λόγω των αυξημένων χρεώσεων 
των ξενοδοχείων, χωρίς να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη από την εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου αρ. 1654, ημερ. 8.12.2009, ειδική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του 
Ιδρύματος.   

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική 
έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή, πριν από τη μετάβαση του υπαλλήλου στο 
εξωτερικό, στις περιπτώσεις όπου τα πραγματικά έξοδα διαμονής ξεπερνούν το 
ανώτατο όριο του εγκεκριμένου επιδόματος συντήρησης εξωτερικού, όταν οι τιμές 
αυξάνονται επειδή στην περιοχή διοργανώνεται κάποιο σημαντικό συνέδριο ή έκθεση 
και όταν οι οργανωτές έχουν προκαθορίσει συγκεκριμένα ξενοδοχεία.  

Σύσταση: Η επιλογή και συμμετοχή λειτουργών, για μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων 
ή άλλων υπηρεσιακών ταξιδιών, να γίνεται με μεγαλύτερη φειδώ. Αναφέρεται σχετικά, 
ότι για τα Κυβερνητικά Τμήματα και τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 129, ημερ. 18.8.2014, που 
εκδόθηκε μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 77.020 και ημερ. 
4.6.2014, στις περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση στο εξωτερικό πέραν των 3 
προσώπων, πρέπει να υποβάλλεται Πρόταση από τον οικείο Υπουργό προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης. Σημειώνεται ότι στη νέα 
εγκύκλιο του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 138, ημερ. 29.6.2018, που 
εκδόθηκε μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 85.090 ημερ. 
13.6.2018, προνοείται, μεταξύ άλλων, όπως: 

 Η κάθε αντιπροσωπεία να αποτελείται μέχρι δύο πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν το 
κόστος συμμετοχής καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από τη φιλοξενούσα αρχή. 

 Όπως η έγκριση για συμμετοχή τριών προσώπων σε αποστολές στο εξωτερικό, 
παραχωρείται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό ή τον Προϊστάμενο 
Ανεξάρτητης Αρχής/Υπηρεσίας/Γραφείου ή το Διοικητικό Συμβούλιο των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.  

 Όπως, στις περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση στο εξωτερικό πέραν των τριών 
προσώπων, υποβάλλεται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό σχετική Πρόταση 
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προς το Συμβούλιο, για εξασφάλιση έγκρισης. Στην περίπτωση των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, να υποβάλλεται Πρόταση μέσω του αρμόδιου 
Υπουργού. 

 Όπως, η έγκριση για συμμετοχή πέραν των τριών προσώπων σε αποστολές στο 
εξωτερικό στις περιπτώσεις των Ανεξάρτητων Αρχών/Υπηρεσιών/Γραφείων, 
παραχωρείται από τον Προϊστάμενο Ανεξάρτητης/του Αρχής/ Υπηρεσίας/ Γραφείου. 

 

18.  Ενοικίαση Οχημάτων.  

Στις 31.12.2018 το Ίδρυμα διέθετε συνολικά 27 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, εκ των οποίων το 
1 παραμένει στο Ίδρυμα για μουσειακούς σκοπούς, τα 3 βρίσκονται ακινητοποιημένα 
και άλλα 3 οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες εκπομπών υψηλής 
ευκρίνειας (2 ΟΒ φορτηγά και ένα van συνοδευτικό).   

Επιπλέον, το Ίδρυμα ενοικιάζει οχήματα από δύο εταιρείες. Οι δαπάνες για την 
ενοικίαση 8 οχημάτων (3 οχήματα από την εταιρεία Ζ και 5 οχήματα από την εταιρεία Η) 
για το 2018 ανήλθαν σε €45.028, σε σύγκριση με €40.618 το 2017. Επιπρόσθετα, το 
Ίδρυμα κατέβαλε το 2018 ποσό ύψους €9.611 (€9.827 το 2017) για μετακινήσεις με 
ταξί.  Αναφέρεται ότι μέρος της δαπάνης (ποσό €4.266) καλύπτεται με ανταλλαγή 
προϊόντων στην οποία παραχωρείται έκπτωση 75%. 

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα εξακολουθεί να ενοικιάζει τα οχήματα, με βάση την 
προσφορά αρ. 34/2009 η οποία ίσχυε για 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 
ένα χρόνο. Ωστόσο το Ίδρυμα προχώρησε στην ανανέωση της σύμβασης για το 
χρονικό διάστημα από 1.5.2012 έως 31.5.2014, δηλ. για περίοδο μεγαλύτερη-συνολικά- 
από την αρχική, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται στους όρους της αρχικής σύμβασης.    

Επισημαίνεται και πάλι ότι η ενοικίαση των οχημάτων συνεχίζεται από την 1.6.2014, 
χωρίς σύμβαση και χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση άλλης σύμβασης. 

Εκτενής αναφορά για το εν λόγω θέμα έγινε με την ταυτάριθμη επιστολή μας ημερ. 
21.4.2015 στην οποία μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ενοικίασης 
ανέρχεται στα €6.681 ετησίως.    

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι από 19.10.2017, λόγω αύξησης των αναγκών του 
Ιδρύματος, ενοικιάζεται όγδοο αυτοκίνητο, ενώ η προσφορά του 2009 αφορούσε σε 
ενοικίαση 7 αυτοκινήτων.  

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2018 το TEE προέβηκε σε μελέτη με θέμα «Ενοικίαση 
οχημάτων Vs αγορά οχημάτων» στην οποία διαφάνηκε ότι η αγορά των αυτοκινήτων 
ήταν οικονομικά πιο συμφέρουσα από την ενοικίαση των αυτοκινήτων. 

Αναφέρεται ότι  το Ίδρυμα έχει συμπεριλάβει στον Προϋπολογισμό του 2019 ποσό 
€50.000 για την αγορά οχημάτων προς αντικατάσταση αυτοκινήτων που τώρα 
ενοικιάζονται. Ωστόσο, σημειώνεται ότι παρόλο που στις 13.12.2018 ο Γενικός 
Διευθυντής του Ιδρύματος απέστειλε επιστολή στον Διευθυντή Προσωπικού και 
Διοίκησης (ΔΠΔ) και στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) για ετοιμασία 
προδιαγραφών για την αγορά μικρών επιβατικών αυτοκινήτων (saloon), εντούτοις μέχρι 
την ημερομηνία του ελέγχου δεν είχαν ετοιμαστεί προδιαγραφές.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να προχωρήσει στην αγορά οχημάτων, σύμφωνα με 
την Έκθεση του ΤΕΕ και των σχετικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ.  
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι η υλοποίηση αγοράς αυτοκινήτων εντός 
του 2019 καθυστερεί, λόγω της δέσμευσης ποσού της τάξης των €2,5 εκ, και θα 
υλοποιηθεί με την αποδέσμευση. 

 

 

 

 

 

19. Αμοιβή Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Κονδύλι 02.220. 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, το συνολικό  κόστος για τα έτη 2017 
και 2018 ανήλθε στα €36.360 και €35.214,  αντίστοιχα.   

 2018 2017 

€ € 

Αμοιβή Προέδρου και μελών ΔΣ 29.050 30.310 

Οδοιπορικά μελών ΔΣ και Έξοδα Παραστάσεως 
Προέδρου 

6.164 6.005 

 35.214 36.360 

   

Αρ. Συνεδριάσεων ΔΣ 47 46 

Αρ. Συνεδριάσεων Επιτροπών 19 22 

   

Συμμετοχές σε Συνεδρίες ΔΣ 359 371 

Συμμετοχές σε Επιτροπές 56 62 

Σύνολο συμμετοχών 415 433 

Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 2018, ποσό ύψους €4.683 (2017: 
€4.146), χρεώθηκε στα έξοδα φιλοξενίας και αφορούσε σε γεύματα και ποτά για τα 
Μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Επιτροπών.  
Αναφέρεται σχετικά ότι στη συνεδρία αρ. 2/2019, ημερ. 12.2.2019, τα μέλη του ΔΣ 
συμφώνησαν με την εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ όπως «κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών του ΔΣ και των Επιτροπών, το εν λόγω κόστος, θα το επωμίζεται το κάθε 
μέλος με τα δικά του έξοδα».  

Από τον έλεγχο του έτους 2018 προέκυψαν τα ακόλουθα:  

 Καθορισμός των συνεδριάσεων των Επιτροπών σε άλλη ημερομηνία από την 
ημερομηνία των συνεδριάσεων του ΔΣ.  Η μετακίνηση αυτή επιφέρει επιπλέον 
κόστος €3.920 (56 συμμετοχές @ €70). 

Επισημαίνεται και πάλι ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου Αρ. 28.165 και ημερ. 5.2.1987, Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο μετέχει σε δύο ή περισσότερες συνεδρίες την ίδια μέρα 
αμείβεται για μια συνεδρία μόνο. 

 Από τη μελέτη των πρακτικών, φαίνεται ότι σε κάποιες συνεδρίες συζητήθηκαν 
μόνο 1-2 θέματα. 

 Σημειώνεται επίσης ότι ορισμένα θέματα καταγράφονται κατ’ επανάληψη για 
συζήτηση, αναβάλλονται στις επόμενες συνεδρίες, χωρίς μέχρι την 
αποπεράτωση του ελέγχου να έχουν συζητηθεί.  
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Όπως έχουμε ενημερωθεί από το ΄Ιδρυμα από τον διορισμό του νέου ΔΣ στις 
17.1.2019 πραγματοποιείται συνεδρία κάθε δεκαπενθήμερο εκτός εάν υπάρχουν 
έκτακτα σημαντικά θέματα. 

Σύσταση: Να καταβληθεί προσπάθεια για πιο ορθολογιστική λειτουργία του ΔΣ, για 
την εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων του Ιδρύματος και την πιο 
αποτελεσματική λειτουργία του.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το νυν Διοικητικό 
Συμβούλιο δεν επιβαρύνει το ΡΙΚ με μη απολύτως αναγκαία έξοδα. 

 

20. Παραγωγή/συμπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

(α) Χορηγίες προγραμμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το 
Ίδρυμα (Παράρτημα 1), για την τηλεοπτική περίοδο 2018/2019 ετοιμάστηκαν 6 
συμπαραγωγές και 32 παραγωγές. 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Εμπορικό Τμήμα τα συνολικά έσοδα 
από χορηγίες για το 2018 ανήλθαν σε €238.963. 

Από τον έλεγχο έχουν προκύψει τα ακόλουθα: 

(i) To Εμπορικό Τμήμα ετοίμασε και υπέβαλε προς διαφημιστικά γραφεία/ 
διαφημιζομένους προτάσεις χορηγιών για 20 προγράμματα, ωστόσο για 
12 προγράμματα («Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα» & «Ευ Ζην», «Παιδική 
Ζώνη», «Εμείς και ο Κόσμος μας», «Happy Hour», «Καμώματα Τζι 
Αρώματα», «Ο πιο Αδύναμος Κρίκος», «Χρυσές Συνταγές», «Κύπριοι του 
Κόσμου», «Προσωπογραφίες», «Road Trip», «Άκου να δεις» και «Χάλκινα 
Χρόνια») δεν υπήρξε ενδιαφέρον για παραχώρηση χορηγίας.  

(iii) Για τα προγράμματα «Φάκελοι Κύπρου», «Πολιτιστικό Δελτίο» και 
«Αμύνεσθαι Περί Πάτρης» δεν ετοιμάστηκε από το Εμπορικό Τμήμα 
πρόταση για χορηγία. 

(iv) Για 8 προγράμματα (5 Δελτία Ειδήσεων και 3 Προγράμματα) δεν 
ζητήθηκαν χορηγίες, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17Γ(4) του περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου (Ν.300Α) «Tο Ίδρυμα δεν 
δύναται να δέχεται χορηγία για τα προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικές ενημερωτικές 
εκπομπές:  

Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα δελτία καιρού, 
τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, καθώς και η 
αθλητική ενημέρωση».  

(v) Σημειώνεται ότι για τα δελτία καιρού δεν ετοιμάστηκε από το Εμπορικό 
Τμήμα πρόταση για χορηγία. 

(vi) Για τις εκπομπές «Πρώτη ενημέρωση» και από «Μέρα σε Μέρα» δεν 
ζητήθηκε χορηγία, επειδή ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών θεωρεί 
τις εκπομπές αυτές ως πολιτικού περιεχομένου. 

 Έχουμε την άποψη ότι μόνο 2 εκπομπές μπορούν να θεωρηθούν ως 
πολιτικές ενημερωτικές  («Προεδρικές εκλογές» και «Ευθέως»). 

Σύσταση: Επειδή ο νόμος αναφέρεται ρητά σε πολιτικές ενημερωτικές 
εκπομπές και όχι σε ενημερωτικές εκπομπές, εισηγηθήκαμε όπως, το 
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Ίδρυμα επανεξετάσει το πιο πάνω θέμα με αρμόδιους φορείς για την 
σωστή εφαρμογή του νόμου και την εξασφάλιση τυχόν σημαντικών 
εσόδων.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνούν με την 
τοποθέτησή μας και προτίθενται να επιδιώξουν τη χορήγηση τους. 

(vii) Παρόλο που με την απαντητική επιστολή του Ιδρύματος, ημερ. 8.6.2017, 
είχαμε ενημερωθεί ότι «η πολιτική χορηγιών θα επανεξεταστεί από το ΔΣ 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις μας», εντούτοις κάτι τέτοιο δεν έχει 
γίνει.    

Σύσταση: Επισημάνθηκε ότι η καταγραφή της διαδικασίας εξασφάλισης χορηγιών 
είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να απασχολήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Εισηγούμαστε όπως υποβληθούν στο ΔΣ εναλλακτικές προτάσεις, αξιολογηθούν και 
εισαχθούν όροι που θα είναι ελκυστικοί για τους υποψήφιους χορηγούς. Επίσης, για 
σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, εισηγούμαστε όπως το Ίδρυμα προβαίνει 
σε δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθορίζοντας το ελάχιστο ποσό χορηγίας για 
κάθε εκπομπή που θα γίνεται αποδεκτό. 

(β) Ηθοποιοί – συνεργάτες ορισμένου χρόνου. Όπως αναφέρεται και στις 
προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, οι ηθοποιοί – συνεργάτες ορισμένου 
χρόνου, αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί ορισμένου χρόνου και στις απολαβές τους 
γίνονται όλες οι προβλεπόμενες συνεισφορές εργοδότη και αποκοπές 
εργοδοτούμενου, σύμφωνα με τις επιστολές του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερ. 27.5.1981 και 22.10.2008. Το ΔΣ, επανεξετάζοντας 
το θέμα σε συνεδρίες του, ημερ. 8.7.2015, 15.7.2015 και 22.7.2015, στη βάση 
νομικής γνωμάτευσης ότι «το εν λόγω θέμα θα πρέπει να είναι θέμα πολιτικής του ΔΣ 
του ΡΙΚ και ότι η νομολογία δεν υποστηρίζει τη θέση του Υπουργείου Εργασίας ως 
προς το καθεστώς απασχόλησης των ηθοποιών» αποφάσισε όπως, για την 
τηλεοπτική περίοδο 2015-2016, οι ηθοποιοί εργαστούν με το καθεστώς μισθωτών, 
ενώ από την τηλεοπτική περίοδο 2016-2017 γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και 
διευθέτηση ώστε οι ηθοποιοί να συνεργάζονται με το Ίδρυμα ως παροχείς 
υπηρεσιών. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, τόσο κατά τη τηλεοπτική περίοδο 2017-2018 όσο και για την 
περίοδο 2018-2019, το Ίδρυμα εξακολουθεί να απασχολεί τους ηθοποιούς με το 
καθεστώς μισθωτού ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 2018,  
εργοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα, με το πιο πάνω καθεστώς 98 ηθοποιοί με συνολικό 
κόστος €447.686. Επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω ηθοποιούς που εργοδοτήθηκαν 
ως μισθωτοί, περιλαμβάνονται άτομα τα οποία εργάστηκαν μόνο για μερικά 
επεισόδια ή ακόμη και ως κομπάρσοι. Αναφέρεται ότι στο πιο πάνω ποσό 
περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1.330 το οποίο καταβλήθηκε σε διάφορους 
ηθοποιούς/κομπάρσους, οι οποίοι εργάστηκαν ως αυτοεργοδοτούμενοι.  

(γ) Κατά την τηλεοπτική περίοδο 2018-2019 το Ίδρυμα συνομολόγησε 
«Συμφωνητικό έγγραφο συνεργασίας ορισμένου χρόνου» με τους πιο κάτω 
παρουσιαστές: 

 Παρουσιαστές Α και Β για την τηλεοπτική εκπομπή «Happy Hour». 

 Παρουσιάστρια Γ για την τηλεοπτική εκπομπή «Χωρίς Αποσκευές». 

 Παρουσιάστρια Δ για παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και 
παρουσίαση πολιτικής/ενημερωτικής εκπομπής. 
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Επίσης, το Ίδρυμα προέβη σε ανανέωση της υφιστάμενης συμφωνίας συνεργασίας 
ορισμένου χρόνου με τον παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής «Ο πιο Αδύναμος 
Κρίκος». 

Βάσει των πιο πάνω συμφωνιών, γίνονται αποκοπές και εισφορές από το Ίδρυμα στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα πιο πάνω συμβόλαια αφορούν σε εργοδότηση 
υπαλλήλων, αντί σε συνεργάτη ως παροχέα υπηρεσιών και υποχρέωσής του για εγγραφή 
του στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενου. 

Αναφέρεται ότι οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν από το ΔΣ στη συνεδρία του αρ. 
34/2016, ημερ. 14.9.2016, στη βάση των επιστολών του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερ. 27.5.1981 και 22.10.2008.  

Αναφέρεται επίσης ότι, παρόλο που μετά από συστάσεις της Υπηρεσίας μας, το 
Ίδρυμα ζήτησε από τους πιο πάνω ηθοποιούς και παρουσιαστές να δηλώσουν τυχόν 
άλλα εισοδήματά τους για να προβαίνει σε ανάλογη αποκοπή φόρου εισοδήματος, αν 
προκύπτει, εντούτοις μόνο 7 συνεργάτες ορισμένου χρόνου συμπλήρωσαν το 
σχετικό έντυπο με τα άλλα εισοδήματά τους.  

Σύσταση: Επαναλάβαμε την άποψή μας, η οποία συμφωνεί με αυτή του Νομικού 
σας Συμβούλου, όπως οι συμφωνίες που συνομολογούνται με ηθοποιούς και 
παρουσιαστές, είναι με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών και σε αυτές να 
περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι, οι οποίοι να διασφαλίζουν τη μη μετατροπή τους σε 
υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Αυτό θα συνεπάγεται στη μείωση του εργοδοτικού 
κόστους, κυρίως λόγω της μη καταβολής των εργοδοτικών συνεισφορών.  

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, το ΡΙΚ συμφωνεί 
απόλυτα με την άποψή μας και παρακαλεί θερμά όπως γίνουν και από δικής μας 
πλευράς οι δέουσες συστάσεις και παραινέσεις προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με σκοπό τη διαφοροποίηση της θέσης τους, η οποία ισχύει από το 
1981. 

(δ) Μετατροπή συμβασιούχου με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης 
υπηρεσιών σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου. Όπως αναφέρθηκε και 
στην ΄Εκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2017, η παρουσιάστρια Ι 
προσλήφθηκε αρχικά στο ΡΙΚ την 1η Σεπτεμβρίου 2012, με τη μέθοδο Head 
Hunting, ως τηλεπαρουσιάστρια Συνεργάτιδα Ορισμένου Χρόνου για 2 χρόνια 
(1.9.2012 – 31.8.2014) και στη συνέχεια με αποφάσεις του ΔΣ, σύναψε με το 
ΡΙΚ 3 συμφωνίες παροχής υπηρεσιών (από 15.9.2014–31.7.2015, 21.9.2015–
17.7.2016 και 19.9.2016–14.7.2017). Το ΔΣ του ΡΙΚ στις 18.7.2017 αποφάσισε 
όπως, προσλάβει την παρουσιάστρια Ι, από την 1.8.2017 – 31.1.2018, με το 
καθεστώς Μισθωτού Ορισμένου Χρόνου και στη συνέχεια όπως τη μετατρέψει 
από 1.2.2018 (ολοκλήρωση 30 μηνών υπηρεσίας ως Μισθωτή Ορισμένου 
Χρόνου στο Ίδρυμα) σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου.   

Επισημαίνεται ότι, ενώ ο νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος με ηλεκτρονικό μήνυμά 
του, ημερ. 12.7.2017, ανέφερε στο Ίδρυμα ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε καθεστώς 
εργοδότησης αορίστου χρόνου και «θα πρέπει να της δοθεί το κατάλληλο 
συμβόλαιο» (σημειώνοντας ότι ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου δεν είναι 
«μόνιμος» υπό την έννοια ότι έχει το νομικό δικαίωμα να παραμείνει στο ΡΙΚ μέχρι 
την αφυπηρέτηση του, αλλά αντίθετα, η σύμβαση εργοδότησης αορίστου χρόνου 
μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση), το Ίδρυμα δεν ετοίμασε σχετικό 
συμβόλαιο.  Στις 9.2.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος με επιστολή του 
ενημέρωσε την παρουσιάστρια Ι για την ένταξη της στο «Καθεστώς Αορίστου 
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Χρόνου» από 1.2.2018.  Η παρουσιάστρια Ι επέλεξε να μην ενταχθεί σε μισθολογική 
κλίμακα.    

Σύσταση: Το ΄Ιδρυμα θα πρέπει να προβεί σε σύναψη συμβολαίου, το οποίο 
προηγουμένως να τύχει και του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου από τον Νομικό 
του Σύμβουλο. 

 

(ε) Κοστολόγηση προγραμμάτων. Όπως σημειώνεται επί σειρά ετών, το 
υφιστάμενο μηχανογραφημένο λογισμικό πρόγραμμα «Υλάτης» παρέχει τη δυνατότητα 
κατάτμησης των δαπανών σε κέντρα κόστους (“cost centres”), π.χ. στα προγράμματα, 
χωρίς αυτό να εφαρμόζεται. Όσον αφορά στις παραγωγές – συμπαραγωγές γίνεται 
κατάτμηση των δαπανών που αφορούν σε δαπάνες μισθών συνεργατών ηθοποιών, 
σκηνικά, ενοικιάσεις στούντιο ή άλλων χώρων γυρισμάτων στα προγράμματα. Ωστόσο, 
δεν γίνεται κατανομή των απολαβών όλων των μόνιμων υπαλλήλων και Συνεργατών 
Αορίστου Χρόνου του Ιδρύματος, στα διάφορα προγράμματα του Ραδιοφώνου και της 
Τηλεόρασης, αποστερώντας χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στο πραγματικό 
κόστος κάθε προγράμματος. 

Αναφέρεται σχετικά ότι στις 30.1.2018, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ζήτησε 
από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή Προσωπικού & 
Διοίκησης να ενημερωθεί αναφορικά με την εξέλιξη του προγράμματος timesheet για 
διασύνδεση της εργασίας με το κόστος ανά υπάλληλο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει 
καμία εξέλιξη για το θέμα. 

Σύσταση: Επισημάνθηκε και πάλι ότι σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να γίνει 
κωδικοποίηση όλων των δραστηριοτήτων/εργασιών του Ιδρύματος και έπειτα, τόσο 
οι μόνιμοι υπάλληλοι όσο και οι Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, να συμπληρώνουν 
μηνιαία κατάσταση εργασιών στη βάση της πιο πάνω κωδικοποίησης, μέσω της 
οποίας θα γίνεται κατάτμηση της δαπάνης των απολαβών τους. H κατάτμηση των 
δαπανών του Ιδρύματος σε κέντρα κόστους θα παρέχει την απαραίτητη 
πληροφόρηση στο Ίδρυμα, για σκοπούς λήψης απόφασης της οικονομικότερης και 
συμφέρουσας επιλογής για την εσωτερική παραγωγή ή συμπαραγωγή ενός 
προγράμματος. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι η κοστολόγηση των 
προγραμμάτων πραγματοποιείται εκτός των μισθών του προσωπικού. Η Διεύθυνση 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών με στόχο 
τη σαφέστερη εικόνα όσον αφορά τα κέντρα κόστους. Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες 
λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του ΡΙΚ που δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν 
με περαιτέρω γραφειοκρατία. Σημειώνεται τέλος ότι υπάρχει σαφής εικόνα, όσον 
αφορά στην οικονομικότερη επιλογή εξωτερικής παραγωγής/συμπαραγωγής ή 
εσωτερικής παραγωγής. 

21. Δισκοθήκη.   

Κατά την περίοδο Μαρτίου 2018–Δεκεμβρίου 2018 διενεργήθηκε φυσική 
καταμέτρηση του αποθέματος του αρχειακού υλικού της δισκοθήκης και σύμφωνα με 
την έκθεση που ετοιμάστηκε από την Προϊσταμένη Αρχείου κατά τη συμφιλίωση των 
αποθεμάτων παρουσιάστηκε έλλειμμα 4.391 δίσκων από τους οποίους 317 δίσκοι 
παρουσιάζονται χρεωμένοι σε λειτουργούς του ΡΙΚ και 57.112 δίσκοι ή άλλο υλικό 
δεν έχει καταχωριστεί στο σύστημα. 
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Σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση σημειώθηκαν επίσης οι πιο κάτω αδυναμίες/ 
ελλείψεις.  

 Έλλειψη σαφών οδηγιών, σε σχέση με το είδος και τον τρόπο 
καταχώρισης του μουσικού υλικού στο λογισμικό σύστημα της CYCOM. 

 Έλλειψη σαφών οδηγιών, σε σχέση με τον τρόπο αρχειοθέτησης του 
μουσικού υλικού εντός της Δισκοθήκης. 

 Μη πιστή τήρηση και απουσία δανειστικής πολιτικής σχετικά με το μουσικό 
υλικό. 

 Φύλαξη μέρους του μουσικού υλικού σε χώρους εκτός Δισκοθήκης. 

 Ανάθεση της διαχείρισης της Δισκοθήκης σε λειτουργούς, χωρίς να 
προηγηθεί η ανάλογη εκπαίδευσή τους. 

 Δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά των CDs από το προηγούμενο 
μηχανογραφικό σύστημα της CYCOM στο νέο λογισμικό «Music 
Collector». 

Το ΤΕΕ στην επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ημερ. 12.2.2019, 
εισηγήθηκε μεταξύ άλλων: 

 Να ζητηθεί η επιστροφή των δίσκων που είναι χρεωμένοι σε λειτουργούς 
του Ιδρύματος. 

 Άμεση καταχώριση όλων των αποθεμάτων. 

 Καταγραφή της διαδικασίας αγοράς, καταχώρισης και δανεισμού των 
αποθεμάτων. 

Σύσταση: Υλοποίηση των εισηγήσεων του ΤΕΕ και της Υπεύθυνης του Αρχείου με 
τις οποίες η Υπηρεσία μας συμφωνεί.  

22. Εκκρεμή θέματα.  

Τα πιο κάτω θέματα, παρόλο που τα πλείστα επισημαίνονται για σειρά ετών, εντούτοις 
εξακολουθούν να εκκρεμούν. 

(α) Νομοθεσία και Κανονισμοί.  

Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εξακολουθούν να εκκρεμούν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών οι εγκρίσεις Τροποποιητικών Προϋπολογισμών για κάλυψη υπερβάσεων 
που προέκυψαν στους Προϋπολογισμούς κατά τα έτη 1995, 2006, 2007 και 2008. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4(4) των περί των Προϋπολογισμών του ΡΙΚ 
Νόμων, κάθε υπέρβαση Κονδυλίων κατά παράβαση της προδιαγραφόμενης στα εδάφια 
(1) και (2) διαδικασίας, θεωρείται ως να μην έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν 
έλεγχο πάνω στα Κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση, καθίστανται προσωπικά 
υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

Σημειώνεται ότι στις Εκθέσεις Συμμόρφωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ιδρύματος για τα έτη 2014 και 2016 ημερ. 23.10.2015 και 26.9.2017 αντίστοιχα, 
αναφέρθηκε ότι θα σταλεί υπενθυμητική επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Στην 
Έκθεση συμμόρφωσης για το έτος 2015 ημερ. 20.12.2016 αναφέρθηκε ότι «το θέμα 
βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών». 

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για διευθέτηση του 
θέματος.  
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Σύσταση: Θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για κάλυψη των πιο 
πάνω υπερβάσεων.  

(β) Ωφελήματα προσωπικού. Το θέμα θίγεται από την Υπηρεσία μας από το 1997.  
Παρόλο που στις 15.12.2015 ορίστηκε λειτουργός για να επιληφθεί του θέματος, η 
ρύθμιση των Κανονισμών που αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού, που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά αργιών και το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, εξακολουθεί να εκκρεμεί.  Αναφέρεται ότι στις 16.1.2017 ο τότε Αν. Γενικός 
Διευθυντής με ηλεκτρονικό μήνυμα πρότεινε στο Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος να 
αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των Κανονισμών για διορισμούς και προαγωγές, όσο και 
των όρων Υπηρεσίας, που αφορούν το μόνιμο προσωπικό, αλλά μέχρι σήμερα δεν 
υπήρξε ανταπόκριση από τον Νομικό Σύμβουλο. 

Σύσταση: Θεωρούμε ότι το πιο πάνω θέμα, για το οποίο γίνεται αναφορά στις 
επιστολές ελέγχου της Υπηρεσίας μας πέραν των 20 ετών, θα έπρεπε να είχε ήδη 
τακτοποιηθεί.   

(γ) Αγωγές εναντίον Διαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των οφειλών 
τους. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες επιστολές μας, υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες. 
Ενδεικτικές περιπτώσεις χρεωστών στους οποίους κινήθηκαν αγωγές, αλλά οι οφειλές 
παραμένουν ανείσπρακτες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Διαφημιστικό 
Γραφείο 

Οφειλόμενο 
ποσό 

Περίοδος οφειλής 
Ημερ. 

καταχώρισης 
αγωγής 

Αρ. 
αγωγής 

 €    

Κ 25.439 1.6.2001 - 1.7.2001  6.7.2004 *6518/04 

Λ 15.540 1.7.1999 -1.12.2001  11.6.2004 5593/04 

Μ 46.641 31.3.1991 - 31.7.2001  11.6.2004 5594/04 

* Κατεχωρήθη νέα αγωγή με αρ. 9273/10 στις 4.11.2010 και εξεδόθη απόφαση και πάλι υπέρ του 

Ιδρύματος στις 28.1.2014. 

Κατά τα έτη 2010-2013 κινήθηκαν 19 νέες αγωγές και 1 αγωγή το 2018.   
Σημειώνεται ότι, 8 από τις αγωγές που κινήθηκαν κατά το 2009 και 2010, 
εκδικάστηκαν υπέρ του Ιδρύματος για το συνολικό ποσό των €304.153 πλέον τόκων 
και νομικά έξοδα (εκ των οποίων οι 3 αγωγές συνολικού ποσού €27.646 
διαγράφηκαν κατόπιν απόφασης του Δ.Σ) χωρίς ωστόσο να έχει εισπραχθεί 
οποιοδήποτε ποσό. 

Ο πιο κάτω  πίνακας είναι ενδεικτικός. 

Αριθμός 
αγωγής 

Όνομα εταιρείας 
Ημερ. 

απόφασης 
Ποσό εκδικασθέν 
από δικαστήριο 

Αρ. Λογ. 
Οφειλόμενο 

ποσό 
31.12.2018 

   €  € 

4602/10 Ν 6.4.2011 2.505 2150083 3.143 

6527/10 Ξ 24.5.2011 24.068 2110007 25.204 

2028/09 
Ο 

6.6.2012 117.771 
2410213 240.364 

5573/10 2.2.2011 65.824 

5673/10 Π 28.2.2014 66.339 2110022 66.339 

   276.507  335.050 

Μετά από επισκόπηση των σχετικών φακέλων των πιο πάνω υποθέσεων που 
τηρούνται από το Εμπορικό Τμήμα του Ιδρύματος διαφάνηκε ότι, δεν έγιναν 
οποιεσδήποτε ενέργειες για την είσπραξη των εκδικασθέντων ποσών εκτός μόνο 
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στην περίπτωση της εταιρείας Π όπου μετά από ένα χρόνο καταχωρήθηκε εναντίον 
των εναγόμενων ένταλμα κατάσχεσης κινητών. 

Σημειώνεται ότι το ΔΣ στις συνεδρίες του ημερ. 5.9.2017, 13.3.2018 και 4.12.2018 
αποφάσισε τη διαγραφή συνολικού ποσού ύψους €226.616 που αφορούσε σε 12 
περιπτώσεις αγωγών, αφού προηγουμένως έλαβε σχετική ενημέρωση από τη 
Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν αναμένεται η είσπραξη τους στο μέλλον 
αφού έχουν ήδη εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες ανάκτησης τους. 

Σύσταση: Εντατικοποίηση των ενεργειών είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων 
και παρακολούθηση χρεωστών με στόχο την  έγκαιρη είσπραξη τους. 

(δ) Εισιτήρια Junior Eurovision. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
Εκθέσεις μας, η εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού 
τραγουδιού Junior Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό τον Νοέμβριο του 
2008, οφείλει προς το Ίδρυμα ποσό ύψους €176.666. Παρόλο που στις  25.11.2010 
καταχωρίστηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 εκδόθηκε απόφαση υπέρ του 
Ιδρύματος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και 
το οφειλόμενο ποσό δεν έχει εισπραχθεί.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος με επιστολή του ημερ. 17.4.2018 προς το 
Νομικό Σύμβουλο ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο μπορεί το Ίδρυμα να 
προχωρήσει σε ιδιωτική ποινική δίωξη εναντίον του χρεώστη και της εταιρείας του 
δεδομένης και της άποψης του Αρχηγού της Αστυνομίας ημερ. 13.4.2016 ότι δεν 
προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε  ποινικό αδίκημα, αφού πρόκειται για 
σύναψη συμφωνίας μεταξύ δύο μερών και αθέτηση των όρων συμφωνίας από το ένα 
μέρος. Ο Νομικός Σύμβουλος με επιστολή του ημερ. 20.4.2018 ενημέρωσε τον 
Γενικό Διευθυντή ότι «από τη στιγμή που το Κράτος έχει αποφανθεί ότι δεν 
προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε  ποινικό αδίκημα τότε η έγερση ιδιωτικής 
ποινικής δίωξης θεωρείται ως κατάχρηση διαδικασίας». Στην ίδια επιστολή ο Νομικός 
Σύμβουλος τονίζει ότι «το θέμα έχει τύχει άθλιου χειρισμού από τους τότε ιθύνοντες 
στο ΡΙΚ».  

Παρόλο που σε προηγούμενες Εκθέσεις μας είχαμε συστήσει όπως το ΔΣ προβεί σε 
έρευνα για την όλη διαδικασία ανάθεσης της διάθεσης των  εισιτηρίων στη 
συγκεκριμένη εταιρεία, για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων (από μέρους 
των Διευθυντών  ή άλλων λειτουργών του Ιδρύματος), μέχρι σήμερα, το ΔΣ δεν έχει 
προβεί στη συγκεκριμένη έρευνα.   

Αναφέρεται σχετικά ότι, κατά τη διάρκεια του περσινού ελέγχου δόθηκε στην 
Υπηρεσία μας αντίγραφο έρευνας που έγινε στις 14.7.2009 από τον Διευθυντή 
Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στο κατά πόσο έπρεπε να γίνει γραπτή συμφωνία, 
κατά πόσο η παράλειψη εμπεριέχει υπηρεσιακές ευθύνες και εάν αυτό είναι δυνατό 
να έχει ως συνέπεια απώλεια εισοδημάτων ή άλλες επιπτώσεις στο ΡΙΚ. Τα 
πορίσματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα: 

 Θα έπρεπε να είχε γίνει γραπτή συμφωνία και η μη υπογραφή της βαρύνει 
περισσότερο το ΡΙΚ και κατ’ επέκταση φαίνεται να υπάρχουν υπηρεσιακές 
ευθύνες επί τούτου. 

 Υπάρχει δυνατότητα απώλειας εισοδημάτων για το ΡΙΚ. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης, ημερ. 25.2.2019, το Ίδρυμα προτίθεται να 
προχωρήσει στη διαγραφή της οφειλής. 
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Σύσταση: Παρόλο που έχουμε συστήσει στο Ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμπεράσματα της έρευνας που ετοιμάστηκε από τον Διευθυντή Εσωτερικού 
Ελέγχου, κατόπιν συνεννόησης με τον Νομικό του Σύμβουλο, να λάβει τα δέοντα 
μέτρα εναντίον των υπευθύνων, εντούτοις στην έκθεση συμμόρφωσης του 
Ιδρύματος, ημερ. 25.2.2019, το Ίδρυμα αναφέρει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη 
διαγραφή της οφειλής.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2018  

Α/Α 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

ΑΡ. 
ΕΠ. 

  

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΚΛ. ΤΟ 

2018 
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ & ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€ € 
Αρ. 

Ατόμων        
AMR 

AMR% SHR% € 

1. 
ΤΕΤ Α ΤΕΤ  

(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ) 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ 

 ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2018 
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)  

19 2.250 42.750 
21.442 2.6% 6.86% 

51.000 

ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018 12 2.250 27.000  

2. 
ROAD TRIP 

(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ) 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΟΚΤ - ΔΕΚ.2018 10 2.000 20.000 32.976 4.0% 12.81% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

3. 
ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ 

(ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΕΜΠΤΗ) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΚΤ - ΔΕΚ. 2018   
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

40 2.850 114.000 16.903 2.1% 5.28% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

4. 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 

(ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΣΕΠΤ - ΔΕΚ.2018 28 5.900 165.200 44.925 5.5% 16.04% 4.000 

5. 
ΧΑΛΚΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ) 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 

ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

92 
72 

5.000 
4.900 

460.000 
352.800 

52.119 6.4% 14.85% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

6. 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ 

(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ) 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ 

 ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

24 1.800 43.200 

2.251 0.3% 2.71% 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

ΣΕΠΤ - ΔΕΚ 2018  
(ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

15 1.800 27.000  

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 31.12.2018 1.251.950         

Σημείωση: Τα ποσά των χορηγιών υπολογίστηκαν πριν αφαιρεθούν οι εκπτώσεις και πριν προστεθεί ο ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2018  

Α/Α 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

  

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 
31.12.2018 

(Σημ.1) 
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ & ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€ 
Αρ. 

Ατόμων        
AMR 

AMR% SHR% € 

1. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ LIVE ΙΑΝ - ΙΟΥΛ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

8.718 

5.694 0.7% 12.82% 1.050 

2. 
ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ 

ΜΕΡΑ+ΕΥ ΖΗΝ 
OKT - ΔΕΚ 2018  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7.209 0,96% 15,82% 8.500 

3. ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9.991 1.2% 21.77% 

ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 

ΕΚΠΟΜΠΗ 

4. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ  
ΙΑΝ -  ΙΟΥΝ 2018 1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
31.256 2.656 0.3% 2.22% 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  ΣΕΠΤ - ΔΕΚ 2018  

5. ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ  ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
8.387 37.310 4.6% 15.60% 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ   

6. 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

Happy….new year 
31/12/18 

  8.181 18.277 2.2% 8.29% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

7.  ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
28.1.2018 
4.2.2018 

  8.373 32.066 4,00% 12,32% 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ Ν.300, ΑΡΘΡΟ 17Γ(4) 
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2018  

Α/Α 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

  

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 
31.12.2018 

(Σημ.1) 
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ & ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€ 
Αρ. 

Ατόμων        
AMR 

AMR% SHR% € 

8. ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ  
ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
29.401 50.021 6.2% 19.02% 10.000 

ΝΟΕ - ΔΕΚ 2018  

9. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ  ΟΚΤ - ΔΕΚ 2018  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 252 10.374 1.3% 8.71% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

10. HAPPY HOUR  ΣΕΠ - ΔΕΚ2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22.718 16.961 2.1% 11.23% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

11. ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΖΙ ΑΡΩΜΑΤΑ  
ΙΑΝ - ΜΑΙΟΣ 2018 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 492.718 51.184 6.3% 22.09% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  ΣΕΠ - ΔΕΚ 2018  

12. Η ΚΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ  ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 117.893 44.412 5.5% 17.08% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

13. EU4U  ΟΚΤ - ΔΕΚ 2018 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
3.239 4.025 0.5% 2.77% 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΊΝΑΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΑΠΌ ΕΕ 

14. Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 361.981 54.603 6,70% 19.11% 
36.400 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
 ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2018) 

15. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ  ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24.420 9.831 1.2% 6.83% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2018  

Α/Α 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

  

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 
31.12.2018 

(Σημ.1) 
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ & ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€ 
Αρ. 

Ατόμων        
AMR 

AMR% SHR% € 

16. ART CAFÉ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
19.818 11.155 1.4% 6.27% 45.713 

17. ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23.206 11.591 1.4% 9,37% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

18. ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 
ΚΑΘΕ 3 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
0 13.289 1.6% 6.98% 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΝΑΙ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΕ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

LIFE 

19. ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ  ΟΚΤ - ΔΕΚ 2018 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
5 6.442 0.8% 4.27% ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 

20. ΕΥΘΕΩΣ ΟΚΤ - ΔΕΚ 2018 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
1.350 8.087 1.0% 3.24% 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ Ν.300, ΑΡΘΡΟ 17Γ(4) 
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 

21. ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ) ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 493.593 44.027 5.4% 15.22% 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.300, 
ΑΡΘΡΟ 17Γ(4) ΔΕΝ 

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΧΟΡΗΓΙΑ. 

 
 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΕΝΘΕΤΟ.  
€80.300 
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2018  

Α/Α 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

  

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 
31.12.2018 

(Σημ.1) 
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ & ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€ 
Αρ. 

Ατόμων        
AMR 

AMR% SHR% € 

22. ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΔΕΛΤΙΟ) ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28.064 3.5% 15.09% 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.300, 
ΑΡΘΡΟ 17Γ(4) ΔΕΝ 

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΧΟΡΗΓΙΑ.  

23. ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ) ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8.180 1,00% 3.86% 

24. ΕΙΔΗΣΕΙΣ(ΜΕΣΗΜ.ΔΕΛΤΙΟ)  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11.967 1.5% 10.17% 

25. 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΒΡΑΔΙΝΟ ΝΟΗΜ. ΡΙΚ 

2) 
ΙΑΝ - ΣΕΠΤ  2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2.716 0,30% 0,94% 

26. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΟΚΤ -ΔΕΚ 2018 
2 ΦΟΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
0 47.500 5.8% 13.76% ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 

27. ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1.877 12.058 1.5% 14.28% 

ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 

ΕΚΠΟΜΠΗ 

28. ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
570 13.137 1.6% 3.86% 2.000 

29. BIZ/ΕΜΕΙΣ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 
4 ΦΟΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
28.159 3.933 0.5% 2.25% ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 

30. ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
45 7.058 0.9% 5.78% ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2018  

Α/Α 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

  

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 
31.12.2018 

(Σημ.1) 
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ & ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€ 
Αρ. 

Ατόμων        
AMR 

AMR% SHR% € 

31. ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 172 11.385 1.4% 7.46% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ   

32. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΙΑΝ - ΔΕΚ 2018 
2 ΦΟΡΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ 
0 7.549 0.9% 5.81% 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ   

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 31.12.2018 1.686.332       
  

        

 
Σημειώσεις:  
(1) Σύμφωνα με στοιχεία που εξήχθηκαν από το Λογιστικό Σύστημα του Ιδρύματος το συνολικό κόστος ανήλθε σε €1.686.332 στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το 
κόστος του μόνιμου προσωπικού και των συνεργατών αορίστου χρόνου. 
(2) Τα ποσά των χορηγιών υπολογίστηκαν πριν αφαιρεθούν οι εκπτώσεις και πριν να προστεθεί ο ΦΠΑ. 
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